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SENTIMENTOS PRIMAVERIS
Manuel DaCosta
Editorial

Chegou a primavera à cidade. Deixei a manhã fazer cair todas
as suas pétalas em mim, este rejuvenescimento anual da vida
oferece esperança. A corrente, num sistema sem barreiras, intensifica-se devido à chuva que carrega as dores e o pó de um
longo inverno que acrescenta às nossas mentes a imposição
de doença e morte que envolvem o mundo.

A

s cores e cheiros da primavera irão realçar as sensações do
nosso olfato que nos conduzirão até ao verão, onde esperemos que seja aliviada a estagnação das nossas vidas. É especial estar vivo em 2020, porque é provavelmente o único ano, em
que estará vivo, em que os primeiros dois dígitos condizem com os
dois últimos. E também, porque a pandemia irá marcar de forma
histórica este ano.
O Milénio Stadium vai abordar os rituais de primavera e o significado deste ano para as nossas vidas, onde até conseguir uma
marcação para cortar o cabelo se torna impossível. Certamente que muitos de nós estamos ocupados com os nossos jardins, a
plantar as nossas flores e vegetais favoritos na esperança de criar
beleza e o sabor para os nossos pratos. Aproveite as fragrâncias e
sabores do seu jardim, sendo que o ressurgimento do solo sob os
nossos pés incentiva ao ressurgimento de sentimentos perdidos.
No nosso mundo abundante, existem condições preocupantes
que precisamos de resolver e os políticos continuam a mostrar
uma fraca liderança e dispõem possibilidades ficcionais do mundo
de acordo com a sua visão limitada. O Canadá deveria ter vergonha do tratamento fornecido aos idosos nas instalações de cuidados prolongados. Falhámos, não os protegemos da realidade gananciosa dos diretores dessas casas e todos os governos têm gerido
mal esta questão. O apontar de dedos irá ofuscar os verdadeiros
problemas, tal como têm feito durante vários anos. Que vergonha
permitirem que este problema continue ao ignorarem convenientemente esta questão. Onde está a primavera para os idosos?

29 de maio a 4 de junho de 2020
Semanário. Todas as sextas-feiras, bem pertinho de si!

As condições da pandemia juntamente com a chegada do clima
quente transformaram o cérebro das pessoas em papa. Depois de
um longo período de hibernação, onde todos sacrificámos a nossa liberdade ao nos isolarmos, milhares de pessoas imbecis foram
até ao Trinity-Bellwoods Park e ignoraram todas as regras de distanciamento social. Será que isto foi um protesto contra as regras
sociais que degradam os nossos direitos? Ou a mensagem de um
segmento de cidadãos desinteressados que pretende mostrar ao
resto do mundo que as regras não se aplicam a eles? É revoltante
ver estes residentes escolherem interferir com os nossos direitos.
A agravar o problema estão os políticos que nunca perdem uma
oportunidade política de aparecerem no parque, sem seguir as regras de proteção. Que vergonha que são todos vocês, cujo nível de
inteligência não permite uma visão além do relvado.
Onde estão os políticos quando os agricultores pedem ajuda e
muitos alegam falência? Talvez a solução seja desviarem os fundos de indivíduos que se recusam a voltar ao trabalho devido à generosa oferta monetária do Governo. O Canadá deveria proteger
aqueles que põem comida na nossa mesa!
A primavera é eterna, mas continua a pronunciar-se nos indivíduos de diferentes formas. Muitos estão a passar por momentos
de dificuldade. Ainda existe uma abundância de comida, mesmo
que os fornecedores continuem a aumentar os preços, mas não
podemos esquecer-nos daqueles que passam fome. Vamos ajudar
Bancos Alimentares e qualquer pessoa que precise.
Nesta cidade, estão a aumentar as mortes nas nossas ruas, as
guerras entre serviços de assistência automóvel de reboques, o
racismo e os abusos sociais. Até o Toronto Star está a ser vendido!
O que se segue? O desaparecimento dos jornais como os conhecemos...
Agora seguindo um tema mais leve, as minhas galinhas regressaram da hibernação. A minha companheira sugeriu que massajasse as suas próstatas para acelerar a produção de ovos. Depois
desse exercício árduo, sou agora o proprietário orgulhoso de três
ovos e tornei-me num especialista em massagens.
Aproveite a sua primavera e cuide dos seus concidadãos.
Versão em inglês
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PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the
most expensive drug in the world. We are begging our community and
anyone willing to help donate. Any donation makes a difference and will get
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication.
Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by affecting the motor nerve cells in the
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe,
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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“The pandemic has sparked
an interest in self-sufficiency”

R

honda Teitel-Payne coordinated and
managed urban agriculture and other
community food programs at The
Stop Community Food Centre for 14 years.
Rhonda also contributed to city-wide food
security initiatives as a member of the Toronto Food Policy Council, Toronto Community Garden Network, World Crops
project, Parks and Recreation Community
Garden Advisory Committee, Plant a Row
Grow a Row and GrowTO. She is the Co-ordinator of Toronto Urban Growers, the institution that organized in 2017 the first official Urban Agriculture Day in Toronto.
Milénio Stadium: It’s hard to have a piece
of land in a city like Toronto. However,
urban agriculture has health, social, economic, and ecological benefits.
Toronto Urban Growers: It’s no surprise
that people who grow their own food tend
to eat more vegetables and thus get the
physical health benefits of a more nutritious diet. Most gardeners will also tell you
that their mental well-being gets a boost
from getting outside in nature, particularly
for people who live in apartments with no
outdoor space. After months of COVID isolation, many people can identify with that!
When people grow food in visible, public places like balconies and parks, even
the non-growers get to experience the
stress-relieving power of seeing small elements of nature in our crowded city. The
more urban spaces are covered with greenery, the cleaner and cooler our air becomes.
With fewer hard surfaces concentrating
storm water run off, the more rainwater

yards and balconies because there aren’t
enough community garden spaces available. The pandemic has sparked an interest
in self-sufficiency, both for families and
whole communities. People realize the importance of growing produce close to home
so that we are less dependent on food that
is shipped in.
MS: TUG is offering free workshops for organizers in community and allotment gardens on public and private lands. What is
the purpose of this workshop?
TUG: We wanted to be sure that people
could grow food this season without increasing the risk of spreading the COVID
virus. The workshops help people to think
through how to apply the City of Toronto’s
safety guidelines in the specific context of
their own gardens. How do you make sure
that all gardeners know about the safety
Rhonda Teitel-Payne coordinated and managed urban agriculture and other community food programs at The Stop practices? How do you keep people two
Community Food Centre for 14 years
metres apart? How do you provide handwashing facilities and sterilize equipment?
If people can’t work in the garden this year
can be absorbed slowly into our river and become a member. There is such a great because they are at higher risk for becomlake systems, reducing flooding. Here’s a demand for garden space, many gardens ing sick, how do we keep them involved in
Toronto factoid: we were the first city in have wait lists. This is particularly true in other ways?
North America to establish a green roof by- high-density areas with few green spaces.
law to encourage turning grey roofs to green
MS: Toronto has a huge potential for urban
MS: What is the definition of urban agri- agriculture. In 2016, the city has become
spaces.
As for eating the produce, the people who culture and what are the five top products? Canada’s first Bee City.
really do have green thumbs are usually
more than happy to share the overabun- TUG: A very simple definition is grow- TUG: Yes, and Live Green Toronto now
dance of produce with neighbours, family ing food by cultivating plants and raising has pollinator programs to show people
and community food programs. Talking animals in and around cities. Many fruits how they can help bees and other insects
about the produce they’re sharing can be a and vegetables from around the world can that help us grow food. There are many
chance to tell meaningful, personal stories be grown here in Toronto. It’s fun to ask different spaces where we can grow food
about their families or cultural traditions. people what they are growing, you’ll dis- and many different ways to do it – indiIt’s not a bad way to make friends with cover a dozen names for the same vegetable vidual gardens, businesses and communbecause the people who grow it speak many ity projects. There are also so many people
your neighbours!
different languages. More people are be- in Toronto who know how to grow food,
MS: Where are the urban growers located coming interested in keeping bees or even whether they are people who were farmers before they immigrated to Toronto or
in Toronto and who can apply?
chickens!
Indigenous people who have been growing
TUG: People are growing all over the city MS: The demand for urban agriculture has food here for thousands of years. I dream
in private yards or balconies, in city parks increased since the beginning of pandemic? that some day I will walk through the city
and schools or in common areas at faith
and see food growing everywhere I look
organizations or apartment towers. Each TUG: Yes! Seed and seedling vendors are – balconies, rooftops and tucked away in
garden is organized differently. Some are struggling to keep up with the demand. small spaces. We just need more people to
only open to residents of a building, others New projects have been started to en- pick up trowels and start experimenting.
are open to the public and anyone can courage people to grow food in their front
Joana Leal/MS
Créditos: DR

Urban agriculture as a lot of different
benefits, but with COVID-19 pandemic
some people start planting to help with
the budget. On grocery stores, vegetables and fruits prices, among others
products, keep going up and the Torontonians are growing all over the city. If
you want to apply as a grower or as a
landholder, there are a few options in
you neighbourhood: Beaches-East York;
Etobicoke-Lakeshore; Davenport; Toronto Danforth; Humber River-Black Creek;
Toronto-St. Pauls; Scarborough-Rouge
Park; York South-Weston; University-Rosedale; Parkdale-High Park.

Créditos: DR
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“The floriculture
sector was hit
the hardest”

Créditos: DR
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COVID-19 restrictions have hobbled
flower and plant sellers during their
busiest season. Some Canadian flower
farmers had to grapple with the unimaginable: throwing heaps of flowers
and months of work away as COVID-19
restrictions leaded to an unprecedented
drop in sales at a time when business
should be booming.

does most of their business in a 12 weeks TD: The floriculture sector was hit the
period in the spring.
hardest because crops they were preparing
Since the announcement, the profession for Easter could not be sold. The nurseries
is thrilled, elated and thankful. Many are lost significant April sales. Being allowed to
finding it difficult to keep up with the open has resulted in pent up demand. This
demand. Since most people are stuck at coupled with the fact that homeowners are
home, they are adorning their homes with turning to gardening for exercise and mengardens and plants. It provides them with tal health therapy has gone a long way in
exercise and an outlet for stress. Watching reducing the economic impact of the loss
of April sales. Hopefully they will recover.
Garden centres are now allowed to plants grow is very therapeutic and full of This is especially true if the season lasts
be open in Ontario and they will try hope. Many are also trying vegetable gar- longer than expected.
to recover from the COVID-19 im- dening for the first time. The public is also
pact. Ornamental horticulture is the ninth thankful that garden centres are open.
MS: What is the feedback that you received
largest agriculture sector in Canada and
the sixth largest in Ontario. The latest 2018 It is important to thank the garden com- from members about the new health and
data shows that the sector generated $2.3 municators especially Mark Cullen and safety guidelines for workplaces during
billion in farmgate sales across Canada and Frank Ferragine for their awesome work COVID-19?
revealed that 26,423 people were directly in raising awareness for the importance of
employed in the production of ornamental gardens and gardening and the plight of TD: Members are very thankful that they
products, according Agriculture and Agri- growers if the profession was not allowed are allowed to work. They realize that
Food Canada.
to operate.
many sectors are devastated, and they are
Pre-COVID-19 over 80,000 people were
not taking this privilege lightly. They are
employed in Ontario horticulture in the MS: Prime Minister Justin Trudeau dedi- following guidelines put out by the govprivate sector alone. Landscape Ontario cated $252 million in federal aid for the ernment. The association is reinforcing the
Horticultural Trades Association repre- agri-food industry on May, in order to help safety message on a regular basis. We are
sents more than 2,000 garden retailers struggling producers and sustain the coun- trying to get members to think of themand family-run growers, and Tony Di- try’s food system during the COVID-19 selves as safety companies that happen to
giovanni, the Executive Director of over pandemic. However, some of stock is al- be practicing horticulture.
2,600-member companies of Landscape ready wasted. Will this be enough to save
Ontario, shared some thoughts about the the sector?
MS: Some people are planting bigger garCOVID-19 in the sector that is trying to recover with new guidelines.

G

Milénio Stadium: The Ontario government’s
first tentative steps toward reopening the
economy involved releasing a short list of
largely seasonal businesses cleared to resume operations. While landscaping and
lawn maintenance companies got the green
light to offer full service, garden centres
were cleared only to offer curbside pickup
or delivery. Do you think that garden centres should have been classified as essential?

TD: The demand for food gardening has
caused shortages of some seed and plants.
However, the industry is trying to ramp up
supply as much as possible. What is needed however is knowledge. Many new time
gardeners have no idea what to do with
their seeds and plants. This is where the
garden communicators are doing an awesome job at teaching the public the skills
they need for success. They are also providing inspiration.

Mark Cullen, a gardening
expert, best-selling author
with 18 books
on gardening to his credit,
anticipate a bright
future to this sector.
MS: As a Canada’s “gardening guru”, what
are the benefits of having a garden in your
home and do you consider that Canadians
will have more gardens from now one
thanks to pandemic?
Mark Cullen: With the dramatically ramped
up interest in gardening and in particular
food gardening it is hard to imagine this
not having a long term, positive impact on
our profession.
Firstly, a new gardener who experiences
the success for growing their own food will
enjoy a level of food security that only gardeners can. This will bring more enthusiasm and a higher level of consumer knowledge to the market in future years.
Second, the desire for information will
span new opportunities for existing garden
communicators and room for new ones
also.

Créditos: DR

Tony Digiovanni: The entire industry has
received the green light to go ahead including the Garden Centres. This was excellent
news for the profession that was set to lose
millions of dollars of plants that were already grown for the spring. Had we not
been able to sell the plants it would have
led to the demise of many multi-generational farms. The Garden Centre industry

dens this year and ordering seeds in advance for next year because they’re concerned there could be a food shortage. Do
the stores have stock to keep up with the
increase in demand?

Mark Cullen a gardening expert.

Third, if we view 2020 as the year that
many Canadians tickled the hobby of gardening with a modicum of interest, the
future indeed looks bright as growers and
retailers ramp up to meet new demand in
2021.
Joana Leal/MS
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Covid-19 comes up in every interaction,
it is tiring. The way people interact with
one another is strange. Many people do not
appear to have significantly changed their
behaviour.
MS: It has been on the news: we have seen
an increasing demand for plants during the
pandemic. How can we explain this? Why are
people suddenly more interested in having a
piece of nature surrounding them? May it be
correlated to people being in isolation?

Créditos: DR

TP: It may be boredom, people interested in food security or perhaps people just
wanting an activity they can do at home
with their families.

Time to gardening
The time has come for some businesses to take their first steps towards reopening. Retailers have been severely hit
by the pandemic, forced to shut down.
However, some of them were still able
to improvise and found ways to continue
serving a fraction of their customers. This
week we focus on the gardening branch
that has been surprisingly active all
along. People have been mass-purchasing plants, flowers, seeds and gardening
tools during and post pandemic time,
which makes us wonder what triggered
this sudden bounding with nature. To go
through all the details about this phenomenon and the comeback of the business
we spoke with Tony Palma, owner of
Homeland Toronto’s Garden Centre.

MS: Being back in the business, what are
people mostly looking for? Is it decorative
plants and flowers, seeds to grow or other?
Why?
TP: For us, everyone wants fruit and vegetable seedlings.
MS: What would you recommend for this
season, for people that are beginners,
starting to develop an interest in plants or
gardening?

and how did you manage to take care of the
plants and flowers that need daily attention?

TP: I would recommend tomatoes, lettuce,
beans and herbs, they are easy to grow.

TP: We were always in operation and bulk
garden soil orders were being conducted
regularly. We were concerned about obTony Palma: All garden centres are ex- taining plant supplies and warning customtremely busy now. Everyone is stuck at ers to start from seed in case greenhouses
home and more people are taking up vege- reduced production (which has happened).
table gardening than I have ever seen before. There are now widespread shortages MS: Looking forward, how long do you
think it will take to recover from the panfor many common varieties of plants.
demic crisis? How much did the crisis afMS: Can you tell us about what quaran- fect this sector?
tine time was like for your garden centre?
What did you do to keep the business going TP: If anything, business is about the same.

MS: Is there any other information you
think it’s relevant to share during this
time?

Milénio Stadium: It’s finally reopening
time. What are the first impressions of being back? Has it been busy? Do you feel like
customers are making the business flow
again or are they hesitant?

COVID-19
Novel Coronavirus

TP: To get plants you may have to make
several trips to several garden centres to
try and get what you want. Do not be too
choosy as there is very limited supply. In
spite of the plant shortages there are many
things that you can plant from seed such as
beans and lettuce. It is too late to seed tomatoes or peppers.
Telma Pinguelo/MS

Fique em casa para ajudar a evitar
a propagação do COVID-19.

A melhor maneira de evitar a propagação de infeção é ficar em casa o máximo possível e limitar
interações sociais com outras pessoas. A melhor maneira de se proteger contra o vírus COVID-19
é com medidas de precaução, as quais incluem:
• Praticar o distanciamento social e não se reunir em grupos grandes.
• Evitar contacto com pesssoas que estejam doentes.
• Ficar em casa o máximo possível e principalmente se estiver doente.
• Lavar as suas mãos frequentemente com água e sabão ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
• Evitar tocar nos seus olhos, no seu nariz e na sua boca com as mãos não lavadas.
• Cobrir a sua tosse ou o seu espirro com um lenço de papel, em seguida e de imediato desfazer-se dele nolixo e lavar as suas mãos.
• Se não tiver um lenço de papel, espirrar ou tossir na sua manga ou no seu braço.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que tocar com frequência.

Visit toronto.ca/covid19

Os residentes não se devem esquecer de usar fontes de informação dignas de confiança,
baseadas em evidências sobre o coronavírus. O website do Toronto Public Health está a ser
atualizado regularmente de acordo com a informação nova disponível para ajudar a manter
os residentes informados sobre o 2019-nCoV coronavirus. Visite, toronto.ca/covid.

BAKERY & PA ST RY

FIQUE LIGADO A NÓS

ENCOMENDE POR TELEFONE TODOS OS DIAS

DURANTE ESTE PERÍODO SEM PRECEDENTES
CONTINUAREMOS A DISPONIBILIZAR APENAS TAKE-OUT.
AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA, A SUA PACIÊNCIA E A SUA COMPREENSÃO.
ABERTO DIARIAMENTE DAS 05H ÀS 23H
(416) 651-1780 | 352 OAKWOOD AVE | JACKSBAKERY.CA
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A PANDEMIA E A AGRICULTURA

“As perspetivas para este ano são fracas,
mas estou a ver que no próximo ainda vão ser piores”
A pandemia pela qual todos passamos
tem tido, e terá ainda, várias consequências na vida de todos. Temos consciência, desde já, que nos espera um
recomeço vagaroso e incerto. Há, no
entanto, setores profissionais que estão
a ser muito prejudicados e que, mesmo
que não façamos parte deles enquanto
trabalhadores ou proprietários, seremos
também nós afetados. É o caso da agricultura e da pecuária.

vão duas pessoas e não muito distantes enquanto fazem esse tipo de trabalho. Claro
que agora tem que se arranjar uma solução,
tem que se investir, para que casos como
esse se resolvam de forma a se respeitar as
leis e o que é agora necessário para que todos estejam em segurança.
MS:Outra vertente importante para a agricultura tem que ver com os agricultores
sazonais. Com a circulação de pessoas cada
vez mais limitada, que expectativa é que tem
para esse tipo de trabalhadores este ano?

N

esta edição do jornal Milénio Stadium, onde falamos da importância
da renovação proporcionada pela
primavera, conversámos com Carlos Gonçalves, agricultor plenamente conhecedor
da área e que nos diz como tem sido e como
será lidar com a crise que este surto da Covid-19 criou e criará no setor agrícola.

Carlos Gonçalves: Tem sido afetada como
quase todos os outros setores. As pessoas
não compram, temos gado que não se pode
vender, não se pode cultivar da mesma forma – não é o meu caso, mas os lavradores
não têm gente para cultivar as terras.
MS: As associações de agricultores pediram ao Governo apoio no total de 2.6 mil
milhões de dólares. No entanto só tiveram,
até agora, 250 milhões. Quais são as vossas
necessidades e em que medida o dinheiro
pedido vos iria/irá ajudar?
CG: Eu sou um lavrador “part-time” (risos), por isso não é propriamente o meu

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT
SOBRE A DOENÇA

DO CORONAVÍRUS

( C OV I D -1 9 )
CANADA.CA/CORONAVIRUS

Créditos: DR

Milénio Stadium: De que forma a agricultura foi/tem sido afetada pela pandemia causada pela Covid-19?
caso, mas os agricultores precisam realmente de muito mais porque tem que se
comprar muito mais ração para os animais
que não se podem vender, por exemplo,
além disso este ano não se pode semear
como nos anos anteriores. Vamos sentir a
falta no próximo ano de alimento para os
animais e também para as pessoas, porque
como sabe da lavoura é que sai tudo. Penso que o primeiro-ministro Justin Trudeau
está a ajudar muitos setores e a deixar este
da agricultura para trás. Acho que se devia
ter um pouco mais de consideração pelos
lavradores porque são eles que nos trazem
tudo no que aos alimentos diz respeito.

MS:Quais as perspetivas para a agricultura
MS: De que forma se consegue garantir que e pecuária para o resto do ano perante esta
as regras de segurança, nomeadamente a situação de pandemia?
distância entre funcionários, acontecem
CG: As perspetivas para este ano são franeste meio?
cas, mas estou a ver que no próximo ainda
CG: Bem, o lavrador sempre consegue ter vão ser piores. Os grandes agricultores não
mais distância do que outros setores, por- têm as sementeiras feitas. A cebola, a alfaque é campo livre, ar livre, tem por isso ce, tomate, pimentas, vem tudo da terra
mais possibilidades de ter a distância ne- e eles não fizeram as grandes sementeiras
cessária do que qualquer outro meio, no que deviam ter sido feitas e todos nós vaentanto temos que também ter cuidado, mos sentir. A comida vai aumentar muito
connosco e com aqueles que trabalham ao o preço. A carne então vai ter um grande
nosso lado. Por exemplo, quando se se- aumento.
meia o tomate ou a couve, claro que existem as máquinas, mas normalmente atrás
Catarina Balça/MS

PREVENÇÃO

SINTOMAS

A MELHOR FORMA DE PREVENIR A
TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.
Os sintomas podem levar 14 dias a aparecer após
a exposição ao vírus.

lavar as mãos frequentemente com
água e sabão durante pelo menos 20
segundos
evitar tocar nos olhos, nariz ou boca,
especialmente com as mãos por lavar
praticar o distanciamento social
e fique em casa para evitar ficando
doente ou transmitir a doença a outras pessoas
quando tossir ou espirrar:
o cubra a boca e o nariz com o braço ou
lenços de papel para reduzir a propagação de germes
o

deite fora imediatamente quaisquer
lenços de papel que tenha utilizado assim que possível e lave as mãos a seguir

limpe e desinfete frequentemente objetos e superfícies em que toque, como
brinquedos, dispositivos eletrónicos e
maçanetas
evitar o contacto próximo com pessoas
que estejam doentes

416 654 8048
JULIEDZEROWICZ.CA
@JULIEDZEROWICZ
1202 BLOOR STREET WEST
JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

CG: A expectativa não é muito boa. Vai ser
muito difícil trazer pessoas de fora. Esses
grandes agricultores têm que trazer pessoas para apanhar o tomate, para apanhar
a maçã, o morango, a alface, a cebola, etc.
Vai ser muito complicado. Até porque quase que nem vieram pessoas na altura da
sementeira, depois para a colheita vamos
ver, mas estou a ver o caso muito difícil.

Reduza a sua exposição a locais movimentados e pratica o distanciamento
social. Por exemplo:
• Faça compras e recorra aos transportes públicos em horas de menos
movimento
• Manter-se a pelo menos 2 metros
de distância de outra pessoa - mesmo ao ar livre

FEBRE

DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

TOSSE

SE TIVER SINTOMAS
fique em casa para evitar contagiar outras pessoas.
Se viver com outras pessoas, fique num quarto separado ou mantenha uma distância de 2 metros
ligue antes de ir a uma consulta com o seu profissional de cuidados de saúde ou ligue para a sua autoridade de saúde pública local a indicar os seus sintomas e siga as instruções dadas pela mesma
se precisar de atenção médica imediata, ligue para o
911 e descreva os seus sintomas

Faça um plano agora que inclui:

Provisões essenciais à mão (que durem algumas semanas) para não precisar de sair de casa caso fique doente.
• Evite fazer compras desencadeadas pelo pânico. Adicione alguns artigos extra ao seu carrinho sempre
que for às compras.
• Renove e avie as suas receitas
médicas.

Soluções alternativas caso fique
doente ou se precisar de cuidar de um
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas dependentes, tenha um prestador de
cuidados de reserva.
• Fale com a sua entidade patronal
sobre trabalhar a partir de casa, se
possível.
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Sensação de liberdade, ligação à terra,
descoberta de novas experiências ou
simplesmente puro prazer – são muitas
as razões que justificam a procura da
jardinagem como hobby. Neste ano, em
que a entrada em pleno da primavera
coincide com um tempo de progressiva
libertação de um confinamento, a procura de atividades ao ar livre aparece
como a escolha óbvia para milhares de
pessoas. Tal como deixa bem claro a psicoterapeuta Angela Masuzzo, estes são
hábitos saudáveis e, em muitos casos,
essenciais para a manutenção de um
equilíbrio psicológico que a pandemia e
tudo o que ela gerou – medo, incerteza,
insegurança - deixou particularmente
abalado. Não é por acaso que os Garden
Centres foram dos primeiros estabelecimentos comerciais a serem autorizados
a reabrir – o Governo da província entendeu que a bem da saúde mental dos ontarianos essa era uma medida essencial.
Milénio Stadium: É comum dizer-se que
jardinar, semear ou plantar uma horta tem
propriedades terapêuticas. Porquê? O que
pode justificar isso?
Angela Masuzzo: Jardinar, semear, plantar
ou qualquer outra atividade que envolva
dedicar um tempo com a natureza, onde se
possa focar em uma atividade que consista
em criar, cuidar e o prazer de obter resultados são hábitos saudáveis, e sim, tem propriedades terapêuticas. Jardinagem pode
ajudar a reduzir stress e fazer com que a
pessoa se sinta mais energizada e focada no
seu dia a dia. Pode se tornar um hobby terapêutico, onde pode forçar a pessoa a sair
de dentro de casa e entrar em contato com
a natureza e desfrutar de tomar um ar fresco. Pode ser uma oportunidade para aprender algo novo, ser criativo e acompanhar o
crescimento das plantas é muito recompensador. Tudo isso faz com que a pessoa
se sinta bem e isso é de grande importância
para a saúde física e mental.

MS: Depois do confinamento, e na sua qualidade de especialista, como analisa, de
uma forma geral é claro, o estado de espírito das pessoas?
AM: Cada pessoa reage de maneira diferente a situações similares. No caso do que
estamos passando no momento, é uma
situação difícil para todos e muitos estão
cansados e a querer retornar às suas vidas
normais. É difícil dizer como as pessoas
estão se sentindo, mas em geral me parece que a maioria das pessoas tem a consciência da importância do isolamento e as
precauções impostas para a saúde geral. Ou
seja, apesar das dificuldades que as restrições causam, as pessoas que eu mantenho
contato estão bem e tentando ao máximo
seguir as restrições e manterem-se com
saúde física e mental.
MS: Acha que se podem retirar lições positivas, que inclusive possam servir de linhas
orientadoras para o futuro das nossas vidas, de tudo o que se relaciona com a pandemia?

Cultivar a mente
MS: Neste quadro de progressivo descon- tensão ou até angústia em alguns casos.
finamento o mexer na terra pode ter uma
MS: Há um outro lado, digamos menos bofunção libertadora?
nito, neste regressar ao trabalho agrícola.
AM: Sim claro, a jardinagem pode ter be- Já há pessoas que cultivam hortas por nenefícios libertadores. Pode até promover cessidade – para terem produtos que sira saúde mental como pensar mais clara- vam de alimento à família. Neste caso será
mente, reduzir a ansiedade ou até mesmo que o efeito psicológico pode ser o contráajudar pessoas que sofrem de depressão rio, ou seja, pode gerar uma certa revolta?
em alguns casos. Pessoas que se dedicam
a jardinagem usam a criatividade, prati- AM: Se a pessoa cultiva a horta por necescam ‘cuidar’ de algo, o que muitas vezes sidade por ser o trabalho dela, e se gerar
faz com que se sintam úteis e a sensação de revolta, então teríamos que ver se a pessoa
ter um propósito ou sentido. Pode ser tam- está feliz no trabalho que faz. Não tenho
bém relaxante, como uma meditação, e um uma resposta se pode ou não gerar uma rerestaurar e aliviar sentimentos que causam volta por voltar ao seu trabalho.

mavera da nossa saudade após um árduo
e longo inverno, também a mãe-natureza
a reiterar as suas esperanças de dias mais
Cristina Da Costa
alegres, mais promissores.
Opinião
E que opina sobre a liberdade que ainda
não nos foi retomada? Sobre a influência
Ora viva ... cá estamos com mais uma parca de como agir em tempos de incerteza?
Alguns de nós cidadãos, teimam em
semana. Esta mais promissora, com
tomar
decisões por uma comunidade gloum prenúncio de esperança no ar, ou
bal. A falta de responsabilidade e o egoísnem por isso.
mo individual, só porque vivemos em deo menos o renascer das folhas, das mocracia, nem sempre é aconselhável e,
flores e o chilrear alegre dos pássa- certamente, não nesta etapa de extremos
ros, alimenta-nos a alma. A tal pri- pela qual passamos.

AM: Sim claro, e gratidão seria uma delas. A
situação que estamos vivendo é uma oportunidade para aprendermos muito e perceber o quanto nós não apreciávamos certas
coisas que eram disponíveis com facilidade. A nossa liberdade está comprometida.
Estamos tentando nos adaptar a uma nova
realidade e isso pode ser um tanto confuso,
mas como seres humanos gostaria de pensar que vamos criar uma nova mentalidade
e apreço pelas pequenas coisas da vida. Inclusive, apreciar as amizades, família, uma
caminhada no parque ou simplesmente fazer compras.
É uma oportunidade para o conhecimento próprio e nos tornarmos pessoas mais
conscientes e humildes. Encontrar um interesse novo, aprender a passar o tempo
sozinho e criar hábitos diferentes, como ler
mais, organizar o próprio tempo melhor,
dormir mais, cuidar de sua saúde mental e
física com mais diligência.
Catarina Balça/MS
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Muito boa
sexta-feira

A
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No entanto, continuamos a remar, a
linha do horizonte à vista, a promessa de melhores dias, a expetativa de
acertarmos com algo de “poderoso” na
“tola” deste vírus que nos presenteou
com estas incertezas, a esperança de
que os nossos líderes se entendam e liderem por exemplo, o que não tem sido
bem o caso. Lá diz o ditado...” Faz o
que eu digo, não o que eu faço “. Pois...
Retomando o tópico atual... Aproveite
esta estação do ano que nos faz manter a
esperança viva, a chama de um prenúncio de algo de melhor que se aviste nos

nossos horizontes, valorizar o aqui e o
agora... não desperdiçar, nem tão pouco
perder tempo com situações que não nos
pertencem. Cuidar de quem cuida de nós,
e principalmente, cuidar de nós... Com
muito amor, carinho e alguma tolerância.
Aproveite a sombra das nossas lindas
e generosas árvores e dos vastos verdes
campos que nos trazem cor à alma, com
as suas lindas flores.
Aproveite o sol... e a vida... um momento de cada vez.
Excelente sexta-feira e boa semana.

www.mileniostadium.com
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Spring Feelings
Springtime in the City has arrived. Let
the morning time drop all its petals on
me because this yearly rejuvenation of
life gives hope. Streams are ripe and
swelled with rain carrying pains and
dust of a long winter which overlays
our minds from an imposition of sickness and death enveloping the world.

T

he smells and colors of Spring will
enhance our olfactory sensations
which should carry us into summer
where hopefully the stagnation of our
lives will be eased. Being alive in 2020 is
special because it’s the only year you are
likely to live through wherein the first
two digits will match the second two
digits. Also, it will mark your life like no
other year because of the pandemic.
Milénio Stadium will cover the rituals of spring and what this time of year
means to our lives at a time where even
a haircut is impossible to get. Certainly,
many of us are busy with our gardens,
planting our favourite flowers and vegetables hoping for beauty and a bountiful
return of flavors for our tables. Enjoy the
fragrances and flavours of your garden
as the resurgence of the soil beneath our
feet incentivizes revival of feelings lost.
Within our bountiful world there
exists troubling conditions which we
need to resolve, and Politicians continue
to show poor leadership and provide
only fictional possibilities of what the
world is according to their tunnel vision.
Canada should be embarrassed about the
treatment of our seniors at long term care
facilities. We have failed to protect them
from the realities of greedy home oper-

ators and every government has mismanaged this file. Surely finger pointing
will obscure the real problems as they
have for many years. Shame on you that
have allowed this problem to continue by
conveniently ignoring the issue. Where
is the Spring for seniors?
The pandemic conditions combined
with the arrival of hot weather have
made porridge out of people’s brains. After a long period of hibernation which we

all sacrificed our freedom by incarcerating ourselves, thousands of lamebrain
individuals descended on Trinity-Bellwoods Park ignoring all rules of physical distancing. Was this a protest against
societal rules which degrade our rights or
just a message of uninterested and righteous segment of citizenry telling the rest
of the world that rules don’t apply for
them? How disgusting that these denizens choose to interfere with my rights.

Compounding the problem are politicians who never miss a political opportunity showing up at the park without
following the rules of self-protection.
Shame on all of you, whose level of intelligence does not allow a vision past the
grass blades.
Where are the politicians when our
farmers are asking for help and many
claiming bankruptcy? Perhaps diverting
the funds from individuals who refuse
to return to their jobs because of generous government handouts is the answer.
Canada should protect those who put
food on our tables now!
Spring is eternal but continue to pronounce itself on individuals in different
forms. Hardship is being experienced by
many. There is still an abundance of food,
even if the providers continue to overprice it, but we can’t forget those who go
hungry. Let’s help Food Banks and anyone you know who is going without.
Killings on our streets, tow truck wars,
racism and societal abuses are resurging
in this city. Even the Toronto Star is being sold! What’s next? The demise of
newspapers as we know them…
On a lighter note, my chickens have
come back from hibernation. My partner
suggested massaging their prostate to accelerate the egg laying. After that arduous exercise, I am now the proud owner
of three eggs and have become an expert
in massaging.
Enjoy your Spring and look after your
fellow citizens.
Manuel DaCosta/MS

THANK YOU!

OBRIGADO!

As we face COVID-19 together,
I want to thank everyone
for doing their part to stay
safe and support each other,
especially our essential and
frontline health care workers.

Ao enfrentarmos o COVID-19
juntos, quero agradecer a todos
por se apoiarem e se manterem
seguros, especialmente
nossos profissionais de saúde
essenciais da linha da frente.

My office is here to help.

Meu escritório está aqui para ajudar.

Marit Stiles

MPP / Deputada Provincial Davenport
416-535-3158
MStiles-CO@ndp.on.ca

MaritStiles.ca/help
MaritStiles.ca/Ajuda
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A voz das agendas
Vivo numa carteira de senhora, daquelas de que todas as mulheres são inseparáveis e onde cabe tudo e mais alguma coisa. Por companhia, tenho um
porta-moedas, os cartões de crédito e
de débito, dois porta-chaves, a bolsinha das canetas, um conjunto básico de
maquilhagem (batom, lápis de contorno
dos olhos, caixinha de “blush”, pincel
e pinça), um maço de lenços de papel,
o telemóvel, uma mini e desdobrável
escova do cabelo, uma embalagem de
toalhetes, uma miniatura de perfume,
uma garrafa de água pequena, um livro e
sempre qualquer coisita para comer, não
vá a minha dona demorar-se mais na rua

e ser preciso enganar a fome. Recentemente, ganhei dois companheiros nunca
dantes imaginados: a máscara comunitária e um frasquinho de álcool gel.

Aida Batista
Opinião

A

pesar de, em primeiro lugar, marcar todos os seus compromissos na
agenda do telemóvel, a minha dona
nunca prescindiu de mim porque, oiço-a

dizer, no caso de o perder ou de ele se avariar, ficará sempre com a sua vida registada em papel. Além disso, acrescenta ainda,
de cada vez que mudar de telemóvel, não
corre o risco de enviar para a reciclagem o
registo de um passado mais recente.
Graças aos seus velhos hábitos, continuo
a sentir-me testemunha fiel do seu quotidiano, onde não faltam dias e horas a assinalar um calendário muito preenchido,
enquanto a palavra ócio não fizer parte do
seu léxico diário. Reconheço, no entanto,
que em tecnologia não posso competir com
a digital, dotada de um sonoro plim que, ao
ganhar voz, atempadamente a previne das
tarefas agendadas.
Há mais de dois meses que vivemos ambas - eu e a do telemóvel - vazias de encargos. Fomos as primeiras vítimas deste

www.mileniostadium.com

vírus que forçou o cancelamento de todas
as obrigações. A do telemóvel ainda teimava em se fazer ouvir de vez em quando,
mas, no meu caso, muda como sempre fui
e impedida de me manifestar, aconteceu
tudo de forma bem mais drástica. Um dia,
abriu-me no mês de março e com uma caneta riscou, um a um, todos os compromissos que me enchiam páginas avulsas, mergulhando-me no silêncio dos dias. Aqueles
golpes nas minhas entranhas doeram muito, fazendo-me sentir vazia. Como uma
grávida impedida de, por qualquer complicação, terminar a gestação da gravidez que
carrega dentro de si.
Confesso que tive muito medo de, dali
em diante, perder o prazo de validade e
ir parar à caixa negra onde estão todas as
minhas companheiras de anos anteriores.
Infundadas suspeitas! Deixei de ver a luz
do dia, passei a estar muito mais tempo em
casa, mas continuo guardada e bem aconchegadinha junto aos outros pertences.
À minha dona, por natureza avessa ao
vazio, resta-lhe agora o “moleskine” da
diarística onde, com regularidade, despeja perplexidades e a angústia de tempos
incertos, para os quais os cientistas, eles
também colhidos de surpresa, ainda não
encontraram resposta. Nos últimos dias,
porém, noto que começa a trilhar caminhos de esperança. Na passada semana, já
me voltou a abrir e, após a troca de alguns
cautelosos telefonemas, marcou cabeleireiro, manicure, pedicure e dois almoços.
Seguiram-se duas aulas de ioga, ao ar livre,
para se poder manter o distanciamento
imposto. Estes novos passos, lentos e tímidos, são já prenúncio de um ânimo novo,
de uma nova normalidade - como agora se
diz - percetível na voz e no caminhar que
ganha um ritmo mais apressado.
Prisioneira do confinamento forçado,
oiço-a desabafar com os amigos - admite
sentir que a vida lhe está a ser devolvida.
Devol-vida, ter a vida de volta! A dela e a
minha que, em breve, não terei mãos a medir para dar resposta a quem temporariamente viveu sem motivação.

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
Toll Free: 1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com
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The twenty-first century has seen the
pervasive persecution of Christians in
predominately Muslim states, and in
the case of ISIS terrorist this persecution has risen to the level of genocide. In
many parts of the Middle East, there has
been an exodus of Christians over the
past two decades, according to a 2019
report commissioned by British Foreign
Secretary Jeremy Hunt, “[m]illions of
Christians in the region have been uprooted from their homes, and many have
been killed, kidnapped, imprisoned and
discriminated.”
Hunt’s report states
that “the inconvenient truth” is that “the
overwhelming majority (80%) of persecuted religious believers are Christians.”

Mario Silva
Opinião

R

ecent attacks on churches in Pakistan, where eighty-five people died
when two suicide bombers rushed
the Anglican All Saints Church in Peshawar
in 2013, and in Kenya, where an assault on
a Catholic church in Wajir left one dead
and two injured, have horrified us all.
Between 2006 and 2010, Christians faced
discrimination in 139 nations. In addition,
approximately 100,000 Christians have
been killed every year for the past ten years,
in what the Center for the Study of Global
Christianity at Gordon-Conwell Theological
Seminary in Massachusetts calls a “situation
of witness.” This can only be described as
a slow genocide in places such as Iraq and
Pakistan.
On October 31st, 2010, Islamic militants
stormed the Syriac Catholic cathedral of
Our Lady of Salvation in Baghdad, killing
a total of fifty-eight people, including the

two priests celebrating Mass. Most of the
casualties were believed to have resulted
when the gunmen detonated two suicide
vests after Iraqi commandos blew off the
doors and stormed the building. The Iraqi
television station received a call from the
Islamic State of Iraq, claiming responsibility for the attack and demanding the release of prisoners in Iraq and Egypt.
Since the beginning of the 2003 U.S.-led
invasion of Iraq, over sixty-five Christian
churches have been bombed and attacked.
Before the invasion, Iraq boasted a flourishing Christian population of at least 1.5 million. However, today the number of Christians is estimated at less than 400,000.
The most limited yet most severe form
of repression of Christians in Muslim-majority countries is active persecution
perpetrated by government and terrorist
groups. This is most clearly evidenced by
the actions of ISIS against religious minorities in Iraq and Syria. But in many Muslim
countries, apostasy (the abandonment or
renunciation of a religious or political belief) is also punishable by death. There are
many Christian converts who have been
incarcerated in jails from Afghanistan to
Pakistan for professing their Christian
faith.
In Saudi Arabia, the small Christian
population is constantly harassed, and
their inequality under the law is clear. In
Iran, proselytizing (the act of attempting
to convert someone from one religion, belief, or opinion to another), is punishable
by death. Similarly, apostasy (the abandonment or renunciation of a religious or
political belief) is also punishable by death,
not just in Iran but in many Muslim countries. To date, there are many Christians in
prison for converting from Islam to Christianity.
In Iran, there are widespread raids on
the private homes of Christians, and detentions and arbitrary arrests of Christians.
The Christian population, which com-
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Christian Persecution

prised 0.9% of the country’s population
in 1970, has been reduced to 0.35% today.
Given the many human rights violations
faced by Christians in the region, many
have sought to leave.
In March 2016, then U.S. Secretary of
State, John Kerry, officially recognized that
ISIS’ atrocities against Christians, Yazidis,
Shi’a Muslims, and other religious minorities in areas under its control amount[ed]
to genocide, crimes against humanity,
and ethnic cleansing. This recognition
was supported in resolutions of the United
States House of Representatives and Senate. The United Kingdom Parliament also
subsequently acknowledged ISIS’ genocide against Christians. The U.S. Commission on International Religious Freedom
(USCIRF) made a finding of genocide in

December 2015. A report by the Knights of
Columbus concluded that ISIS is committing genocide against Christians and other
religious groups in Syria, Iraq and Libya.
In Nigeria, the militant Islamic movement Boko Haram is held responsible for
almost 6,700 deaths since 2014, including
800 fatalities last year alone. The movement doggedly targets Christians and their
churches. In some cases, Boko Haram
seems set on driving Christians out of certain regions of Nigeria.
Religious freedom remains the most
problematic of all human rights, and customary international law is therefore vital
in protecting religious liberties given today’s hostility towards religious freedom.
*Dr. Mario Silva, PhD(law), Distinguished Fellow, Ryerson University

Afinal, quando se pode sair para visitar os amigos?
Será que isto que nos impuseram vai ser para continuar?
Um dia conversava com um amigo,
claro mantendo a determinada distância que nos foi imposta, uma obrigação que temos que continuar a respeitar. Depois de escassos minutos de
conversa cada um foi ao seu destino
e eu pensei, “mas que raio de vida vai
ser esta?”, nem se pode cumprimentar
os amigos e familiares… Isto mais parece uma prisão, aliás nem na cadeia
tal coisa se passa. Já alguém pensou
se tudo isto pega moda? Já repararam que uma pessoa não pode planear
nada, não pode sair da localidade, do
país mesmo que nos digam que se
pode viajar? Quantos é que vão pensar
duas vezes antes de decidir? Agora vai
ser o medo que algo corra mal… vai
levar muito tempo para que tudo volte
ao normal.

Augusto Bandeira
Opinião

E

u por vezes fico a pensar que vivemos numa caixa onde nos é imposto
o que podemos fazer e ali estamos.
Desculpem, mas a paciência começa a esgotar-se. Começo a imaginar como será
estar na cadeia sem se poder fazer nada
- nós neste momento estamos quase lá.
O poder político hoje diz uma e amanhã
diz outra e nós cá andamos. Acho que isto
nos trouxe uma lição para a vida, vamos
passar a dar mais valor ao que se tem e às
coisas mais importantes da nossa vida,
reparem que hoje muitos de nós devem
ter saudades de se sentarem com os amigos e desfrutar de uma bebida e duas de
conversa, daquelas que não se têm todos
os dias - dar duas caralhadas e terminar
com gargalhadas. Eu já tenho saudades
disso. Lembro-me de ouvir dizer que no
tempo da ditadura não se podia falar de
certas coisas, não se podia ligar a rádio
sempre que se desejava (quem tinha…),
nem sequer se podia acender um isqueiro, etc. Bem pensado hoje estamos pior
que nem sequer podemos visitar um familiar ou um amigo, ou vice versa, só se
podem juntar grupos de cinco. Afinal o

que é isto? O cidadão anda tão distraído
que nem se apercebe da vida que estamos
a levar e alguns até acham normal.
Uns dias antes de um amigo ser chamado para o outro mundo, ele contava-me a
frustração que sentia em ter sido expulso/
proibido de entrar numa casa que o avô,
tio e o próprio pai foram fundadores e eu
achava um pouco estranho esse amigo
estar tão irritado e revoltado só por não
poder frequentar uma casa onde sempre
se sentiu bem. Uma casa onde os seus familiares tanto fizeram em prol da cultura da região, tanto do seu tempo deram
para que a mesma ali chegasse. Até ele
próprio muito deu, de bom, para enriquecer a cultura da região por estas terras. Hoje compreendo a sua frustração,
a sua revolta - querer ir, mas não poder.
Agora percebo tudo o que o próprio me
contava, querer ir e não poder porque lhe
tinha sido imposto não entrar lá. As pessoas que tal atitude tiveram deviam de ter
vergonha de andar no meio da sociedade,
(podemos chamar a este tipo de pessoas

ridículas e com um nível cultural muito
baixo), hoje que se coloquem no lugar
do falecido e comecem a refletir sobre a
decisão que tomaram. Agora que nos foi
imposto pelos governantes não haver
ajuntamentos, não se frequentar certos
locais etc., como é que se sentem com a
atitude que tomaram perante um pobre
que sempre foi educado e sempre soube
ver a diferença cultural e pessoal? Pensem bem no que fizeram: uma coisa é nós
tomarmos a iniciativa de desaparecer e
ignorar prepotentes e populistas, outra é
sermos obrigados/proibidos de frequentar. Espero que depois desta nova experiência, que todos estamos a ter, muitos
aprendam lição e a saber respeitar. Como
eu hoje compreendo a forma como o nosso amigo se sentia, porque hoje quero
convidar ou visitar um amigo e não posso
porque essa regra me foi imposta derivado à Covid-19.
Histórias verdadeiras que nos chamam
atenção agora que estamos a viver um ciclo que não estávamos habituados.
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Lares de idosos de Ontário com
problemas de higiene e nutrição
O Queens Park emitiu ordens para dois
hospitais gerirem temporariamente dois
lares de idosos da província. A ordem é
válida para 90 dias e os lares em causa
são o River Glen Haven Nursing Home
em Sutton e o Downsview LTC em North
York. Na instituição de Toronto com 252
camas, 52 utentes morreram vítimas de
COVID-19 e 66 utentes e 70 funcionários
já contraíram o vírus.

O

Premier Doug Ford encorajou as
pessoas que estiveram no fim de semana no Trinity Bellwoods Park ou
noutras concentrações a procurarem um
centro de testes à COVID-19 e sublinhou
que não vai penalizar a província inteira
porque algumas pessoas de Toronto não
cumpriram as regras. Ford sublinhou ainda
aos jornalistas que vai proteger os inquilinos que não conseguem pagar as rendas
comerciais e voltou a lembrar aos proprietários que o Governo Provincial e Federal
estão a pagar 50% do valor das rendas. Na
segunda-feira (25) cinco grupos empresa-

riais enviaram uma carta aberta ao Premier
a pedir que suspenda os despejos comerciais durante a pandemia de COVID-19. O
grupo inclui a Canadian Federation of Independent Business, a Ontario Chamber of
Commerce, a Ontario Restaurant Hotel &
Motel Association, o Restaurants Canada e
o Retail Council of Canada.
O chefe da polícia de Toronto disse que
várias multas foram emitidas no Trinity
Bellwoods Park no passado sábado (23),
depois de várias pessoas terem sido apanhadas a defecar e a urinar nas driveways
e nos quintais das casas mais próximas. Milhares de pessoas foram até ao parque no
passado sábado (23) e ignoraram as regras
de distância física e desobedeceram à ordem de emergência da província que proíbe concentrações de mais de cinco pessoas.
Mark Saunders explicou aos jornalistas
que a polícia não emitiu multas para quem
desrespeitou as regras de distância física e
informou que foram emitidas quatro mul-

tas por conduta desordeira. A autarquia de
Toronto quer agora focar-se mais na educação das pessoas em vez de passar apenas
multas e prometeu em breve distribuir casas de banho pelas áreas de acesso público.
Numa entrevista à CP24, o presidente da
Câmara Municipal de Toronto pediu desculpas por não usar a máscara adequadamente
quando visitou o Trinity Bellwoods Park no
passado sábado (23). John Tory disse que
puxou a máscara para o queixo porque as
pessoas não o conseguiam ouvir, mas lamentou a situação porque compreende que
tem que dar o exemplo. O autarca avançou
também que em breve mais ruas vão ter ciclovias: ao todo são cerca de 40 km de alcatrão que podem vir a ser reservados para os
ciclistas. As áreas vão incluir a Bloor Street
West, de Shaw à Runnymede, nas linhas de
trânsito de Danforth, University Avenue e
Bloor Street, da Avenue à Sherbourne.
O Premier Doug Ford estendeu, terça-

-feira (26), a intervenção das Forças Armadas do Canadá durante mais um mês
em cinco lares de idosos na província de
Ontário. Ford disse que a COVID-19 expôs
as fragilidades dos lares de idosos que foram ignoradas nas últimas décadas e pediu
ajuda ao Governo Federal. Dos 626 lares de
Ontário, 150 informaram que tiveram surtos de COVID-19. O novo coronavírus infetou utentes e funcionários destas instituições e no relatório que as Forças Armadas
do Canadá divulgaram na segunda-feira
(25) são identificados problemas de higiene e de nutrição como presença de fezes
em alguns utentes, baratas, comida podre
e medicação fora da validade.
Uma onda de calor que envolve grandes
áreas de Ontário está a forçar cidades como
Toronto a repensar como oferecem alívio à
luz de restrições destinadas a conter a propagação do novo coronavírus. Bibliotecas,
centros comunitários e piscinas - espaços
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onde os moradores podem tradicionalmente refrescar-se - permanecem encerrados
devido às medidas de saúde relacionadas
com a COVID-19. Segundo o Environment
Canada as temperaturas subiram acima dos
30°C em algumas áreas de Toronto e a autarquia abriu seis centros de refrigeração
de emergência em toda a cidade.
As pessoas que passaram pelo Trinity
Bellwoods no passado sábado (23) parecem
estar a receber mensagens confusas das autoridades de saúde locais. Enquanto que o
Premier Doug Ford incentivou as pessoas a
irem fazer o teste à COVID-19, as autoridades
de saúde da província e da cidade recomendaram que monitorizem os seus sintomas
durante duas semanas e evitem misturar-se
com outras pessoas, sobretudo idosos. Ambas as autoridades concordam que é demasiado cedo para fazer o teste, até porque o
vírus precisa de tempo para incubação, o que
significa que um teste precoce pode conduzir
a um falso resultado negativo.
A província de Ontário está preparada
para suspender licenças e encerrar lares de
idosos se for necessário. O Premier Doug
Ford disse quarta-feira (27) que Ontário vai
tomar conta da gestão de mais cinco lares
de idosos - Eatonville em Etobicoke, Hawthorne Place em North York, Altamont
Care Community em Scarborough, Orchard
Villa em Pickering e Camilla Care em Mississauga. Os fiscais vão conduzir inspeções
surpresa e os relatórios vão ser partilhados
com a polícia. Ford está a ser pressionado pela oposição para afastar a ministra do
Long-Term Care, mas na quarta-feira (27) o
Premier voltou a sublinhar que tem inteira
confiança em Merrilee Fullerton.
Ontário estendeu o estado de emergência até 9 de junho devido à COVID-19, o que
significa que playgrounds, campos de jogos
e piscinas públicas continuam encerrados
até novas ordens. Os bares e os restaurantes continuam a estar autorizados apenas
takeout e delivery. As concentrações públicas de pessoas continuam reduzidas a
cinco pessoas.
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Toronto adota círculos de
distância social
A autarquia de Toronto pintou na quinta-feira (28) círculos de distância social no
Trinity Bellwoods Park para diminuir o risco de contágio de COVID-19 na cidade. Se
a iniciativa for eficaz a autarquia pretende
fazer o mesmo noutros parques de Toronto. Os círculos de distância social, como são
conhecidos, foram pintados na relva de vários parques de cidades dos EUA, como por
exemplo o Dolores Park em São Francisco e
o Brooklyn’s Domino Park em Nova Iorque.
A medida surge depois de no último fim
de semana cerca de 10,000 pessoas terem

passado pelo parque e não terem cumprido
a regra de distância física.
Toronto revelou informações geográficas
detalhadas sobre a disseminação do novo
coronavírus e acredita que a informação
agora disponibilizada vai ajudar a autarquia
no combate à COVID-19. Os dados mostram
que a cidade registou a maior concentração
de casos de COVID-19 no noroeste e nordeste de Toronto, mais concretamente no norte
de Etobicoke, partes de North York e norte
de Scarborough. As áreas com população
carenciada, desemprego e dificuldades no
acesso à habitação são as áreas que registam
mais casos de COVID-19 em Toronto.

Dentistas autorizados a reabrir
em Ontário
Ontário está a permitir que mais de duas
dúzias de prestadores de serviços de saúde,
incluindo dentistas e massagistas, voltem
ao trabalho imediatamente quando as diretrizes de saúde e segurança estiverem em
vigor. Dentistas, optometristas, massoterapeutas, quiropráticos, fisioterapeutas,
psicólogos e nutricionistas são algumas das
profissões incluídas na lista divulgada esta
quarta-feira (27).
Joana Leal/MS
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Alguns empresários dizem que programa de assistência financeira não vai salvar empresas

Canada Emergency Commercial Rent
Assistance já está disponível
O programa federal de assistência financeira aos proprietários que arrendam espaços a pequenas empresas que estão
em dificuldade devido à COVID-19 está
disponível desde segunda-feira (25). O
PM Justin Trudeau disse no início da semana que as candidaturas do Quebec,
Alberta e Colúmbia Britânica começaram
na segunda-feira (25) e as de Ontário arrancaram na terça-feira (26).

A

s candidaturas têm de ser submetidas
pelos proprietários e o Canada Emergency Commercial Rent Assistance
financia 75% da renda dos pequenos empresários durante os meses de abril, maio
e junho. As rendas têm de ser inferiores a
$50,000 e as empresas têm de provar que
perderam pelo menos 70% das suas receitas devido à COVID-19. Já os senhorios são
obrigados a perdoar 25% da renda a estes
empresários.
A Boeing vai cortar 400 postos de trabalho nas suas instalações em Winnipeg
devido ao impacto do COVID-19. A Boeing
emprega quase 1,600 pessoas em duas localizações daquela cidade e as fábricas produzem sobretudo componentes para aviões
comerciais. No início de maio, a Boeing
disse que não vendeu um único avião comercial em abril e anunciou que já teve
cancelamentos para 108 aviões.
Metade dos canadianos acredita que o
Governo não está a divulgar toda a verdade
sobre a COVID-19. Um estudo recente da
Leger e a Association for Canadian Studies
revelou que 50% dos entrevistados acham
que os governos estão a ocultar deliberadamente informações sobre a pandemia
do novo coronavírus e as dúvidas foram
maiores no Quebec, onde 60% dos entrevistados acreditam que os governos estão a
manter segredos sobre o vírus.
Mas de 40 voos chegaram recentemente
ao Canadá com equipamento de proteção

individual. À medida que as economias vão
reabrindo e mais pessoas regressam ao trabalho, a procura mundial por este equipamento continua a aumentar. O PM Justin
Trudeau recordou que o Governo fechou
um contrato com a GM que vai produzir
10 milhões de máscaras e garantiu que a
primeira entrega dos 10,000 ventiladores
que estão a ser produzidos no Canadá deverá acontecer no início do verão. Dados
publicados pelo Public Services and Procurement Canada a 19 de maio mostravam
que apenas uma fração das encomendas
do Governo Federal de milhões de luvas,
máscaras, protetores faciais, ventiladores
e litros de desinfetante para as mãos chegaram até à data.
O PM Justin Trudeau diz que o Governo
Federal está a conversar com as províncias
sobre a concessão de 10 dias de doença pagos aos trabalhadores, algo que o NDP exigiu em troca de apoiar o plano dos liberais
de estender a suspensão da Câmara dos Comuns durante a pandemia. Justin Trudeau
diz que “ninguém deveria ter que escolher
entre tirar um dia de folga devido a doença ou poder pagar suas contas. Assim como
ninguém deveria escolher entre ficar em
casa com os sintomas da COVID-19 ou pagar aluguer ou compras”. O Governo quer
que a medida entre em vigor “quando o
país entrar em fase de recuperação da pandemia”. O líder do NDP, Jagmeet Singh,
manifestou-se satisfeito com a conquista
e garantiu que vai continuar a pressionar o
Governo para garantir que a medida entra
em vigor o quanto antes.
Embora os voos internacionais e dos EUA
que chegam ao Canadá tenham sido significativamente reduzidos desde o surto da
COVID-19, milhares de passageiros estão
ainda a chegar todas as semanas ao país.
Colin Furness, epidemiologista e professor
assistente da Faculdade de Informação da

Universidade de Toronto, em declarações à
CBC News sublinha que “a pandemia chegou a todos os lugares do mundo através
de viagens” e diz que “deveríamos fechar
as nossas fronteiras o máximo que pudermos”. De acordo com a Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, 356.673 viajantes aéreos chegaram ao Canadá dos EUA
no ano passado, durante a semana de 11 a
17 de maio. No mesmo período deste ano,
houve uma queda de quase 99%. No entanto, 3.691 pessoas ainda entraram no Canadá naquela semana.
O PM Justin Trudeau implorou terça-feira (26) aos empresários canadianos para
voltarem a contratar os funcionários que
perderam o trabalho durante a pandemia
de COVID-19 e encorajou os jovens a consultarem as 45.000 vagas disponíveis para
quem procura trabalho neste verão.
Trudeau citou no seu briefing diário alguns dos grandes programas de assistência
social e financeira que o Governo Federal
lançou nos últimos dois meses e que estão
a permitir a alguns canadianos conseguir
pagar as suas contas numa altura em que
muitos perderam o emprego.
O PM Justin Trudeau participou quinta-feira (28) numa importante conferência das Nações Unidas com o objetivo de
desenvolver uma resposta global coordenada para mitigar os devastadores impactos sociais e económicos da pandemia da
COVID-19. A ONU estima que a pandemia
possa forçar mais de 34 milhões de pessoas
à extrema pobreza este ano e 130 milhões
durante a próxima década.
O espírito de equipa que prevaleceu entre os primeiros ministros do Canadá durante a crise da COVID-19 vai ser posto à
prova hoje (29), quando Justin Trudeau
abordar com os Premiers dois tópicos que
se enquadram diretamente na jurisdição
provincial: o funcionamento de lares de

idosos e o número de dias de doença pagos
aos trabalhadores. O PM prometeu apoio
federal em ambas as áreas, mas a sua oferta
teve uma reação mista dos líderes provinciais e territoriais.

Canadá autoriza extradição de
executiva da Huawei para Nova
Iorque
A sessão de fotos da dança de vitória da
directora financeira da Huawei nos degraus de um tribunal de Vancouver no passado fim de semana foi prematura. A decisão de uma juíza do Supremo Tribunal de
Vancouver acabou quarta-feira (27) com as
esperanças de Meng Wanzhou de ser libertada em breve e autorizou a continuação do
processo de extradição de Meng Wanzhou
para os Estados Unidos, onde a executiva
do grupo chinês Huawei é acusada de ter
violado sanções contra o Irão. Desde que a
executiva da gigante das telecomunicações
está sob a custódia da RCMP, as relações
entre o Canadá e a China nunca mais foram
as mesmas.
Os dois primeiros pacientes com COVID-19 no Canadá a receberem transfusões de plasma ricas em anticorpos estão a
mostrar sinais de melhoria à medida que o
tratamento experimental se expande para
ensaios em mais de uma dúzia de locais em
Ontário e no Quebec. Um dos pacientes foi
acompanhado no Toronto General Hospital.
A pandemia da COVID-19 está a ter “impactos significativos” na capacidade do
Governo Federal em processar autorizações temporárias de trabalho ou de estudo.
A maior parte do processo de imigração do
Canadá depende de formulários em papel
ou entrevistas pessoais e a pandemia está a
dificultar o trabalho do Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania.
Joana Leal/MS
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Questions swirl about how Toronto woman fell
from balcony as family points fingers at police
Family identifies woman as 29-year-old
Regis Korchinski-Paquet.

the community,” he said. “Let me be very
clear that we want the facts as much as anyone,” adding the force is cooperating with
the SIU but is not “legally permitted to discuss the incident at this time.”
The SIU said it was is “aware of allegations made by certain family members of
the deceased and will be looking to speak
to anyone with information about these
allegations. As the investigations is in the
early stages, it would be inappropriate for
the SIU to make any further comment at
this time with respect to what transpired.”

Q

‘What happened for her to be on the
ground?’
Speaking outside the building on Wednesday (27) night, Roy Dawson, a pastor of
Peace Community Church of Jesus Christ,
told CBC News that Korchinski-Paquet was
an active member of his congregation who
came to virtually every church cookout.
“She was a delight,” he said. “She was very
kind, she’d give you anything, she’d give
No family members were inside the unit you the shirt off her back if she had to.”
Dawson said he was getting ready for a
at the time of Korchinski-Paquet’s death
and it’s unclear if anyone witnessed her fall virtual Bible study when he got a call from
family members saying, “Please come
from the high-rise.
The SIU is asking anyone who saw what now, she’s dead.” “I was hoping it was not
true,” he said.
happened to contact them.
Like the family, Dawson has serious
questions about just what happened to
Police chief says he also wants
Korchinski-Paquet. “What happened for
the facts
her to be on the ground? The sad thing is
Toronto’s Police Chief Mark Saunders I couldn’t get that answer because it was
also issued a statement Thursday urging any only police and her alone in the apartment.
witnesses to contact the SIU. “We know this And for me, that makes me really uneasy,”
incident has caused a great deal of concern he said.
CBC/MS
and our thoughts are with the family and
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uestions are swirling about exactly
what happened to a woman who fell
to her death from an apartment balcony in Toronto’s High Park neighbourhood on Wednesday (27).
Ontario’s Special Investigations Unit
(SIU) is looking into the woman’s death. It
issued a news release saying Toronto police were called to the building at 100 High
Park Avenue around 5:15 p.m. for “a domestic incident” on the 24th floor.
While officers were inside the apartment
unit they “observed a woman on the balcony,” the SIU said. “A short time later, the
woman fell from the balcony to the ground
below. She was pronounced dead at the
scene.” Family members have identified
the woman who died as Regis Korchinski-Paquet. She was 29.
The SIU issued a second news release
Thursday (28) saying it’s now aware of
allegations made by Korchinski-Paquet’s
family members that the young woman
was pushed from the balcony. Those allegations were first made in videos posted on
social media that were widely-circulated.
In one video, Korchinski-Paquet’s
mother, Claudette Beals, says “the police
killed my daughter.”
CBC Toronto spoke with numerous
family members who had gathered outside
the apartment building to mourn in the
immediate aftermath of the tragedy.
What happened inside is still unclear,
however Korchinski-Paquet’s family is
adamant she was pushed from the apartment’s balcony.
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Pintor português radicado no Canadá
vence competição de galeria nova-iorquina
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Processo de extradição de dirigente
da Huawei para os EUA vai avançar

Uma juíza canadiana decidiu esta quarta-feira (27) continuar com o procedimento
de extradição para os Estados Unidos de
uma dirigente do grupo chinês Huawei,
na origem de uma grave crise diplomática entre Pequim e Otava.

A

decisão de Heather Homes, juíza do
Supremo Tribunal da Columbia Britânica, constitui um revés para a diretora financeira do gigante chinês de telecomunicações, Meng Wanzhou, detida em
2018 em Vancouver a pedido dos Estados
Unidos, que a acusam de fraude bancária.
Posteriormente libertada, Wanzhou,
filha do fundador da Huawei, vive em regime de prisão domiciliária numa das suas
propriedades em Vancouver, enquanto Pequim reclama a libertação.
Desconhece-se quando será retomado o
processo e quais os passos seguintes.
A detenção de Wanzhou provocou a ira de
Pequim que vê o caso como uma medida política para travar o crescimento económico
da empresa de telecomunicações e da China.
A justiça dos Estados Unidos acusou a

Huawei de utilizar uma empresa de fachada em Hong Kong para vender equipamento ao Irão, violando as sanções norte-americanas.
Os Estados Unidos consideram que
Wanzhou, de 48 anos, cometeu uma fraude
ao enganar o banco HSBC sobre os negócios
da empresa no Irão.
Durante as audições iniciais, em janeiro
passado, os advogados de Wanzhou argumentaram que o caso é sobre as sanções
norte-americanas ao Irão e não uma fraude cometida pela cliente, lembrando que
o Canadá não impôs qualquer condicionamento ao regime de Teerão.
Numa aparente retaliação pela detenção de Wanzhou, a China deteve o antigo
diplomata canadiano Michael Kovrig e o
empresário Michael Spavor, tendo também
imposto algumas restrições a várias exportações canadianas para o território chinês.
As autoridades de Pequim acenaram ainda com a pena de morte a um traficante de
droga canadiano, condenado a pena de prisão na China.
JN/MS
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Um quadro de um pintor português radicado no Canadá, que retrata o meio
rural e a agricultura em Portugal, foi
reconhecido num concurso de uma
galeria online de Nova Iorque.

“

A pequena agricultura era a forma
de subsistência de muitas pessoas
em Portugal. Produzia-se para
consumo próprio e muitas das vezes os
excedentes eram vendidos ou trocados
por outros produtos. Assim, e em especial nas pequenas aldeias, as pessoas
carregavam esses mesmos produtos
apregoando pelas ruas o que vendiam”,
afirma o autor da obra galardoada, Paulo
Delgado, de 49 anos.
O quadro “Limões” do pintor natural de Tomar (distrito de Santarém), no
Canadá desde 2010, foi reconhecido na
categoria Prata, no concurso internacional Spring Edition Contest, organizado pela Awesome Art Prizes reconheceu
10 obras. O autor sublinhou que este seu
trabalho “é baseado na etnográfica de
um passado recente em Portugal” des-

tacando que a “geometrização do fundo
e as cores fazem sobressair a figura do
primeiro plano” e ajudam a transmitir a
calma dos pequenos lugares.
O prémio no valor de 2.000 dólares
americanos (1.310 euros) será gasto em
serviços de promoção do próprio artista.
“É importante porque é feito por profissionais que conhecem o mercado e a
maneira mais eficaz de chegar me apresentar como artista, digo eu. Mas mesmo que não me traga grandes resultados
no futuro pelo menos o prazer de o fazer
e orgulho de ter o trabalho reconhecido
ninguém mo tira”, justificou.
Com uma carreira amadora na pintura com mais de 20 anos, Paulo Delgado
explora a etnografia africana e portuguesa e mais recentemente a etnografia
aborígene das tribos da costa oeste do
Canadá. Em 2018 dois dos trabalhos do
autor foram escolhidos pela Sociedade
Canadiana de Artistas para uma Exposição online.
BD/MS
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Mais de 90% dos diretores corporativos dos
maiores Lares de Idosos com fins lucrativos
do Canadá não têm qualificação médica

Os diretores dos conselhos das quatro
maiores redes de casas de repouso com
fins lucrativos do Canadá são dominados
por aqueles que desenvolvem imóveis.

Peter Ferreira
Opinião

A

pesar de ter poder de decisão sobre a vida e a morte sobre dezenas
de milhares de idosos canadianos,
as maiores redes de casas de repouso com
fins lucrativos do país são amplamente dominadas por diretores corporativos sem
nenhum conhecimento médico real. Até
ao momento, mais de 80% das mortes de
COVID-19 no Canadá estão relacionadas
com surtos em instituições de longa permanência, com residências privadas com
fins lucrativos.
Mas, de acordo com uma nova análise de
registos corporativos conduzida por jornalistas que analisaram 35 diretores atualmente nos conselhos das quatro maiores
redes de casas de repouso com fins lucrativos do Canadá, incluindo Sienna Living,
Extendicare Inc., Revera e Chartwell, a
maioria tem pouca ou nenhuma experiência em questões relacionadas com a
prestação de cuidados. No total, 40% dos
diretores que fazem parte do conselho dessas redes de casas de repouso com fins lucrativos têm formação em imóveis e 17%
dos diretores corporativos ocupam cargos
executivos em finanças, enquanto outros
17% são provenientes de outros setores
corporativos, como hospitalidade, seguros
ou energia.
Além disso, 14% ocupavam cargos em
serviços privados de saúde ou empresas
farmacêuticas; no entanto, apenas três
membros dos 35 diretores (9%) são identificados como profissionais de saúde certificados.
De acordo com os relatórios dos acionistas e os perfis corporativos, as quatro
empresas por si operam cerca de 80.000
camas e unidades em todo o Canadá. Em
2017, um estudo internacional constatou
que essas empresas possuem mais de um
quinto de todas as camas nos lares de idosos no Canadá.
A crescente dependência da indústria de
casas de repouso em trabalho casual e em
período parcial também apresenta outros
riscos à saúde. Especialmente devido aos
baixos salários e benefícios, a maioria desses trabalhadores temporários deseja e pre-

cisa de trabalho em período integral. Como
resultado, eles aceitam outro emprego de
meio período noutro lar, viajando para lá
de transporte público, porque poucos podem comprar um carro. O risco de compartilhar qualquer vírus é óbvio.
Atualmente, instalações pertencentes a
empresas privadas estão a enfrentar alguns
dos mais mortais surtos de COVID-19 no
Canadá. Os dados compilados pela jornalista Nora Loreto identificaram mais de 5.000
mortes de COVID-19 vinculadas a casas de
repouso de longo prazo, no final de maio.
Uma análise recente do Toronto Star descobriu que os que vivem em casas com fins
lucrativos do Ontário têm duas vezes mais
chances de pegar e morrer de COVID-19
do que aqueles que se encontram em casas
sem fins lucrativos, e cerca de quatro vezes
mais chances de serem infetados e morrerem por causa da COVID-19 comparado
com lares administrados pelo município.
Famílias de residentes em instalações de
propriedade de Sienna e Revera recentemente lançaram um processo de ação coletiva alegando negligência e quebra de contrato e questionam a ação, durante o surto,
pelas empresas nas instalações do Ontário.
A Revera também é alvo de uma outra ação coletiva de famílias de residentes
numa instalação em Calgary.
Numa declaração pública no mês passado, Revera disse: “As nossas casas atendem
ou excedem regularmente os padrões do
Governo, e seguimos as diretrizes do Governo desde o início da pandemia. Também trabalhámos em estreita colaboração
com parceiros do Governo à medida que a
pandemia progredia”.
A Chartwell também está a ser processada por lidar com surtos de coronavírus
nas suas instalações. No início deste mês,
a família de uma mulher de Ontário que
morreu de COVID-19 numa residência em
Chartwell lançou uma ação coletiva alegando que o prestador de cuidados de longo prazo não respondeu adequadamente à
pandemia, causando “mortes evitáveis e
sofrimento desnecessário”.
O ex-premier de Ontário, Mike Harris,
atua como presidente da Chartwell, enquanto o ex-premier Bill Davis é presidente
emérito da Revera.
Na minha opinião, os membros do conselho das cadeias de lares de cuidados de
longo prazo devem ter as qualificações necessárias para garantir a qualidade do serviço que prestam. Nas instalações com fins
lucrativos, existe um conflito subjacente
entre investir em cuidados com os residentes e aumentar os lucros dos acionistas.
Confiamos nessas pessoas para cuidar de
alguns dos membros mais vulneráveis da
nossa sociedade.

Carlos Teixeira
Managing Partner

Back Office
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Bookkeeping
Estate Planning
Corporate Life Insurance
Private Pension Plans
Retirement Options
Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes
Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
TORONTO
416-535-8846
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)
HAMILTON
219 Main St. W.

416-535-8846

Pickering/ Ajax
Coming soon

416-535-8846

Brampton/ Halton
Coming soon

416-535-8846

Richmond Hill/ Markham 416-535-8846
Coming soon

17

18

MILÉNIO | AUTONOMIAS

29 de maio a 4 de junho de 2020

AUTONOMIAS

www.mileniostadium.com

Município da Madalena lança campanha

de apoio ao comércio local

Créditos: DR

A Câmara Municipal da Madalena
lançou, esta semana, uma campanha
de promoção ao comércio local, que
visa apoiar este setor, bem como o da
restauração, de forma a alavancar a
economia do concelho, nesta fase de
retoma de atividade.

Bombeiros de Ponta Delgada
lançam angariação de verbas

T

êm como objetivo atingir 200 mil euros em donativos, verba que irá fazer
face às necessidades prementes da
instituição que serve tanto o concelho de
Ponta Delgada, como o concelho da Lagoa.
Segundo João Paulo Medeiros, presiden-

te da maior e segunda mais antiga corporação dos Açores, os objetivos são concretos e
à cabeça surgem a aquisição de fardamento (com um custo mínimo estimado de 40
mil euros) e duas viaturas de transporte de
doentes não urgentes, para pessoas que necessitem de fazer hemodiálise, fisioterapia,
entre outros tratamentos, com o custo a
rondar os 40 a 50 mil euros.
AO/MS

Mais de 30 empresas
instaladas no TERINOV

A EDA Renováveis vai investir em mais
seis novos poços que vão permitir aumentar de 38 para 51% a energia geotérmica na ilha de São Miguel até ao ano de
2025, anunciou Carlos Bicudo, administrador da EDA Renováveis, durante o webinar promovido pela autarquia e destinado ao debate da temática “O potencial
da geotermia na Ribeira Grande”, indica
nota de imprensa da autarquia.

riências termais, revelou Diogo Batista, promotor do projeto. A empreitada está prevista
começar no segundo semestre de 2021.
Ainda na área da geotermia, a Câmara
da Ribeira Grande prepara-se para avançar
com o Centro Interpretativo da Geotermia,
projeto a cargo do arquiteto Filipe Carneiro,
espaço que pretende ser um equipamento
didático e direcionado para os mais jovens
com o propósito de explicar o fenómeno.
O debate foi moderado pelo presidente
da
autarquia, Alexandre Gaudêncio, que
rojetado para aproveitar o calor geotérmico, o hotel “Água de Fogo” vai per- salientou a “importância da geotermia para
mitir quebrar a sazonalidade na procura o concelho e o potencial existente que perturística e permitir novos fluxos de turistas mitem aproveitar o calor geotérmico para
que procuram experiências únicas. O hotel outros fins que não apenas o da energia”.
AO/MS
terá 45 quartos e disponibilizará 30 expe-

P

Açores no centro de projeto sobre
biodiversidade no Atlântico-Norte
Os Açores vão estar no centro de um
projeto sobre o impacto das alterações
climáticas na biodiversidade costeira,
envolvendo a instalação de mais de dois
mil sensores em 85 praias rochosas em
todo o Atlântico -Norte, desde a Guiné-Bissau à Noruega e do Equador ao Ártico, incluindo Portugal Continental e as
ilhas açorianas.

E

m causa está o projeto ‘CCTBON North Atlantic Coupled Coastal Temperature and Biodiversity Observation Network’, de Rui Seabra, investigador
do CIBIO-InBio da Universidade do Porto,
premiado pela Fundação Luso-Americana
para o Desenvolvimento (FLAD), no âmbito da primeira edição do ‘FLAD Science
Award Atlantic’.
AO/MS
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Ribeira Grande acolhe novos investimentos
sustentados pela geotermia

Créditos: DR

A direção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada
lançou esta semana uma angariação de
fundos na rede social Facebook.

M

upis, flyers, spots de rádio e um
vídeo promocional fazem parte
desta campanha, que será levada a cabo pela autarquia ao longo deste e
do próximo mês, apelando ao consumo
nestes estabelecimentos, atingidos pela
pandemia causada pelo novo coronavírus, refere nota de imprensa.
Sob o mote “Dá Vida ao Teu Município, Consome Local”, a autarquia
pretende ainda incentivar o consumo,

através de múltiplas iniciativas, ajudando ao escoamento de stocks.
“A importância do comércio local e
da restauração na economia da nossa
terra é muito, muito expressiva. Estamos a falar de centenas de pequenas
e microempresas, das mais variadas
áreas, que precisam agora, mais do que
nunca, da mobilização da nossa população”, considera o presidente da autarquia, José António Soares, citado na
mesma nota.
“O nosso apelo é que todos comprem
na Madalena, no nosso município, e
ajudem os nossos empresários. O conselho é muito simples: compre local”,
frisou o autarca.
AO/MS

Passados 10 meses da instalação da
primeira empresa, o ecossistema empresarial do TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira continua a crescer.

C

om cerca de 10 projetos em processo
de pré-incubação e co-work, 15 em
incubação, sete em desenvolvimento
empresarial e quatro entidades não empresariais de cariz científico, o TERINOV já permitiu fixar mais de 100 postos de trabalho
qualificados.
No início do primeiro trimestre de 2020
estavam instaladas no TERINOV cerca de 22
empresas, recorda comunicado, que indica
que atualmente e apesar do momento que se
vive devido à pandemia por Covid-19, o TERINOV beneficiou de um crescimento significativo que eleva agora para 37 o número de
projetos instalados, “mais de 80% dos produtos e serviços prestados pelas empresas
instaladas no Parque representam exportações”, afirma o diretor executivo, Duarte
Pimentel, citado na mesma nota.
Decorridos os primeiros 10 meses de
operação, o TERINOV apenas dispõe de um

gabinete para Incubação e um para Desenvolvimento Empresarial. Em alternativa, o
parque também dispõe das valências de Incubação Virtual e CoWork, que nos últimos
meses registaram uma adesão em massa
com a entrada de sete novos projetos.
Com projetos e empresas nas áreas científicas e tecnológicas consideradas prioritárias para o TERINOV, como as Agroindústrias, Agroalimentar, Indústrias Culturais
e Criativas, Economia Verde e Tecnologias
da Informação e Comunicação, esta infraestrutura potencia a competitividade
empresarial na ilha Terceira e nos Açores,
através da disponibilização de serviços de
apoio às empresas.
Acrescenta o comunicado que para as
valências de Incubação Virtual e Co-Work
podem apresentar candidatura as empresas ou agrupamentos que exerçam atividades de investigação e desenvolvimento ou
difusão da ciência, tecnologia e inovação
e entidades vocacionadas para o ensino e
formação profissional de recursos humanos nas áreas de atuação do TERINOV.
AO/MS
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Covid-19: Porto Santo entre
as 10 praias mais seguras da europa

A organização European Best Destinations (EBD) que promove a cultura e o
turismo a nível europeu, selecionou as
10 praias mais seguras da Europa e três
delas são portuguesas. A praia do Porto
Santo está incluída neste pacote de excelência.

de segurança face ao novo coronavírus,
entre eles: baixa taxa de contágio, dimensão do areal, oferta turística diversificada e
qualificada e proximidade de infraestruturas médicas.
Para além do Porto Santo, foram ainda
selecionadas pela EBD a praia da Comporta
EBD selecionou 10 praias europeias
situadas em locais que, de acordo e da Meia Praia.
com a organização, reúnem critérios
JM/MS

A

Calheta beach reabre a 9 de junho

2ª TEMPORADA
Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio

SEGUNDA A SEXTA

Créditos: DR

ÀS 7.30 PM

Abriu portas pela primeira vez em 1999 e,
neste período de desconfinamento, o Calheta Beach é o primeiro hotel da coleção
Savoy Signature a reabrir.

O

hotel reabre já no próximo dia 9
de junho, marcando o arranque
da reabertura gradual do grupo
Savoy Signature.
“O Calheta Beach é muito procurado,
acima de tudo, por famílias pela qualidade
do serviço e oferta ao nível das instalações.
Para os madeirenses, a comodidade e a
proximidade têm sido fatores essenciais e
acreditamos que nesta fase, este será novamente o local escolhido para momentos de
descanso e lazer ao ar livre”, refere Ricardo
Augusto, diretor do Calheta Beach.
Contudo, este regresso requer uma atenção redobrada. As medidas de prevenção
surgem reforçadas sob o lema ‘Stay Safe

Stay Savoy’ que é transversal a todo o grupo Savoy Signature e resulta na aplicação
rigorosa de procedimentos de controlo, higiene e segurança, seguindo as orientações
das entidades nacionais e internacionais
para o setor. De salientar ainda que o hotel
possui o selo ‘Clean & Safe’, atribuído pelo
Turismo de Portugal, cumprindo com as
recomendações da Direção Geral da Saúde
(DGS).
“Estamos muito ansiosos por voltar a
abrir portas mas reconquistar e manter a
confiança dos nossos hóspedes é o nosso
principal compromisso”, afirma Ricardo
Augusto.
A nova realidade exige adaptações e, por
isso, no dia 9 de junho o hotel retoma a sua
atividade apenas em regime de alojamento
e pequeno-almoço dado que o habitual serviço “all-inclusive” não estará disponível.
JM/MS

Serão realizados 3.300 testes
aos profissionais das creches
Nas respostas às interpelações, Pedro

O

secretário regional garante que
“tal como até agora”, tudo será
Ramos relevou que foram já realizados
feito “em absoluta confiança”
desvalorizando as preocupações do JPP.
11.000 testes à Covid-19 e anunciou que “A Escola Horácio Bento de Gouveia
tem condições amplas para receber os
“com a abertura das creches serão reali- 102 profissionais em simultâneo”, frizados 3.300 testes aos profissionais, até sou, insistindo que a segurança está assegurada.
JM/MS
final da próxima semana”.
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Época balnear

Já há lotação de praias: algumas
com limite de 30 pessoas
No Algarve, Faro e Montegordo, as
praias podem acolher 12 mil banhistas.

Covid-19

Marcelo: “O que se passa em Lisboa
e Vale do Tejo deve ser ponderado”
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira
(28) que a situação recente da evolução
dos infetados em Lisboa e Vale do Tejo
“deve ser ponderada pelo Governo nas
próximas semanas”.

“

O objetivo da reunião de dia 8 é poder
olhar para os efeitos da segunda fase de
desconfinamento e estabelecer medidas para a terceira fase”, começou por dizer
Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no
final de mais um encontro, o sétimo desde
o início do surto, em março, com especialistas sobre a “situação epidemiológica da
covid-19 em Portugal”.
O Presidente da República admitiu que
“a fotografia” da evolução da pandemia de
covid-19 no país “é favorável”, mas admitiu preocupação com situação na região de
Lisboa. “A visão global é positiva. Há preocupação em relação à evolução recente
em Lisboa e Vale do Tejo, mas, em termos
globais, a primeira fase de desconfinamento não perturbou o R”, afirmou, acrescentando que “o que se passa hoje em Lisboa e
Vale do Tejo deve ser ponderado pelo Governo nas próximas semanas”.
“Não há um descontrolo em Lisboa e Vale
do Tejo, mas sim de atenção e preocupação”, esclareceu o Presidente da República.
Para Marcelo Rebelo de Sousa, na reunião
desta quinta-feira (28) “reconheceu-se o

que há uma especial atenção e preocupação
quanto à região de Lisboa e Vale do Tejo”,
onde o indicador do risco de transmissibilidade - o R - “é ligeiramente superior”, de
1,01, acima da média nacional, inferior a 1.
O R é o número médio de contágios causados por cada pessoa infetada.
“É patente a existência de focos e surtos,
mas que estão a merecer atenção e preocupação” por parte das autoridades, afirmou.
Além dos motivos de preocupação em
Lisboa, a que se referiu pelo menos por três
vezes, Marcelo Rebelo de Sousa destacou
“aspetos positivos”, com o R abaixo de 1
nas duas regiões autónomas, Alentejo, Algarve, Norte e Centro.
Outro “aspeto positivo” foi a evolução do
número de internados nos hospitais, nomeadamente em cuidados intensivos, que “continua com tendência decrescente” e com
“menor pressão” sobre essas estruturas.
Esta é a sétima reunião deste género,
com especialistas, Presidente, Governo,
líderes partidários e parceiros sociais, e na
qual foram apresentados e analisados os
dados relativos às primeiras duas fases de
desconfinamento, um dia antes do Conselho de Ministros se reunir para decidir sobre a terceira fase de reabertura, prevista
para dia 1 de junho.
JN/MS

Abusos penalizados

A 15 de maio, quando anunciou a rea-
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J

á é conhecida a lotação de 216 praias
de três zonas do país: Barlavento e
Sotavento (Algarve) e Tejo e Oeste. As
que têm maior capacidade para receber
veraneantes, a partir de 6 de junho, estão
localizadas principalmente no Algarve,
como é o caso das de Faro e Monte Gordo
(Vila Real de Santo António), ambas com
12 600 lugares de capacidade potencial
de ocupação, mas também assinaladas
como podendo ter problemas de lotação.
Mas é a praia da Nazaré que poderá
receber mais banhistas: 17 100. Em Almada, na Fonte da Telha (subdividida
em três zonas), a capacidade pode chegar aos 14 500 e em Carcavelos (Oeiras),
12 100. A lista foi revelada na quarta-feira (27) pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Das praias conhecidas, é também no
Sul do país que se encontram os areais
com menor número de banhistas. O
mais pequeno é o da praia da Marinha,
no concelho de Lagoa, que pode receber entre 15 a 20 pessoas, dependendo
da maré. Em Albufeira, a praia de Arrifes
pode ir dos 30 aos 40 ocupantes, e a praia
do Camilo, em Lagos, entre 40 e 60.
A APA explica que os dados são referentes às praias que irão abrir no dia 6
de junho e que ainda estão sob “consulta
informal”. “As restantes serão publicadas em breve, considerando as respetivas datas de abertura”. Nas praias do
Norte, já é público que a época balnear
só vai começar na segunda quinzena
de junho. A APA sublinha ainda que a
determinação da capacidade das praias
“em contexto covid-19 é um exercício
complexo, podendo conduzir a regras
difíceis de conceber, de observar e de
cumprir”.
A lotação de cada praia foi calculada
com base em critérios como a dimensão do areal, a influência de marés, as
regras de distanciamento (8,5 metros
quadrados por pessoa) e outros factos
específicos associados ao risco costeiro,
como por exemplo a existência de arribas, cuja zona proibida é assinalada com
faixas de salvaguarda.

bertura das praias, o primeiro-ministro
frisou que “se houver abusos”, as praias
serão interditadas. E as que não têm vigilância serão sobretudo controladas
pelos militares. António Costa disse
ainda que “cada um tem o dever cívico
de se proteger e de proteger os outros” e
que “a regra é clara, temos de estar a 1,5
metros uns dos outros”.
De salientar que há outras praias
“com eventuais problemas de lotação”,
como as da Rocha (8800), em Portimão,
Armação de Pêra (até 3200) e Armação
de Pêra/ Pescadores (1400), as duas em
Silves.

Consulte afluência

Antes de se deslocar, verifique como
está a afluência através da app InfoPraia,
que ainda não está em funcionamento.
Se o nível de ocupação for elevado, não
arrisque, pois pode ser difícil manter
uma distância segura. Se puder, escolha
outro local.

No acesso
Use calçado, circule sempre pela direita e siga as indicações que possam
existir. Mantenha 1,5 metros de distância de outros grupos em circulação.

Na praia

Preserve a distância de 1,5 metros de
outros utentes na água e no areal. No bar
e sanitários, desinfete as mãos.

Ao sair

Não deixe resíduos nem beatas na
praia. Coloque máscaras e luvas nos
contentores.
JN/MS

Estatística

Esperança de vida à nascença dos portugueses subiu para quase 81 anos
A esperança de vida à nascença em
Portugal foi estimada em quase 81 anos
(80,93), sendo 77,95 anos para os homens e 83,51 anos para as mulheres no
período 2017-2019, indicam esta quinta-feira (28) dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE).

ção residente - verificou-se um aumento de
1,99 anos de vida para o total da população,
ou seja, 2,11 anos para os homens e 1,64 anos
para as mulheres.
Contudo, enquanto nas mulheres esse
aumento resultou sobretudo da redução na
mortalidade em idades iguais ou superiores
egundo o INE, estes valores represen- a 60 anos, nos homens esse acréscimo foi
tam, relativamente a 2016-2018, um maioritariamente proveniente da redução da
aumento de cerca de dois meses de mortalidade em idades inferiores a 60 anos.
esperança de vida para os homens e de um
Simultaneamente, e de acordo com os
mês para as mulheres, refletindo uma subidados
divulgados, a esperança de vida aos
da dos ganhos de longevidade relativamente a 2016-2018 (0,48 meses para homens e 65 anos atingiu 19,61 anos para o total da
população.
0,24 para mulheres).
Assim, aos 65 anos os homens podem esNo espaço de uma década - e ainda de
acordo com as tábuas de mortalidade para perar viver mais 17,70 anos e as mulheres
Portugal por sexo e para o total da popula- mais 21 anos, o que representa ganhos de

S

1,22 anos (homens) e de 1,26 anos (mulheres) nos últimos 10 anos.
Os dados INE confirmam que as mulheres continuam a viver mais anos do que os
homens. Contudo, a expectativa de vida de
homens e de mulheres tem vindo a aproximar-se, com os maiores ganhos a registarem-se na população masculina.
“Nos últimos 10 anos, a diferença na
esperança de vida à nascença de homens
e mulheres diminuiu de 6,03 para 5,56
anos”, diz o INE.
Paralelamente, para o período 2017-2019
estima-se que 37,6% dos nados-vivos do
sexo masculino e 58,6% dos nados-vivos
do sexo feminino sobrevivam à idade de 85
anos se sujeitos ao longo das suas vidas às

condições de mortalidade específicas por
idade observadas neste período.
“Para o período 2007-2009, estes valores
eram, respetivamente, 29,9% e 50,6%, para
homens e mulheres”, indica o INE.
Por outro lado, no período 2017-2019, a
maioria dos óbitos (65,8%) ocorreu em idades iguais ou superiores a 80 anos, tendo
sido neste grupo etário que se concentraram
aproximadamente metade dos óbitos masculinos (55,7%) e três quartos dos óbitos femininos (75,4%).
A idade mais frequente ao óbito para homens foi 86 anos e para as mulheres 88 anos,
quando há 10 anos era 85 anos para os homens e 87 anos para as mulheres.
JN/MS
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Saúde
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Em maio já foram feitos 363 mil testes e
chegaram mais 60 ventiladores da China

No mês de maio foram feitos 45% dos
testes de diagnóstico covid-19 desde o
início da pandemia em Portugal. Chegaram mais 60 ventiladores da China, são
agora 160 de uma encomenda de 500
unidades.

E

sta quinta-feira (28), Portugal registou
mais 304 casos de covid-19, mais 13
óbitos associados ao novo coronavírus
e mais 288 doentes recuperados. A taxa de
letalidade global mantém-se inalterada nos
4,3%, assim como a taxa de letalidade acima
dos 70 anos continua a ser de 16,9%, indicou
o secretário de Estado da Saúde, António
Lacerda Sales, na conferência de imprensa
diária sobre a evolução da pandemia.
O governante salientou que, desde o início da pandemia, dos mais de 770 mil testes
de diagnóstico covid-19 realizados no país,

mais de 45% foram feitos em maio, este
foi o mês em que se fizeram mais testes de
diagnóstico, com o registo de 363 mil testes.
“Esta semana chegaram a Portugal mais
60 ventiladores da China”. No total, já foram recebidas 160 unidades da encomenda de 500, indicou António Lacerda Sales,
aproveitando para destacar a análise, revelada esta quinta-feira (28), pela Escola
Nacional de Saúde Pública, segundo a qual,
sem confinamento, teria havido o triplo dos
doentes graves em cuidados intensivos. A
medida permitiu o registo de menos 5568
casos de covid-19 e menos 146 mortes. “O
confinamento não só salvou vidas, como
evitou o colapso dos hospitais”, frisou.
JN/MS

Livrarias embaixadoras da
língua e cultura lusófona

Créditos: DR

Nos últimos anos tem-se assistido
em Portugal ao encerramento de
um conjunto significativo de livrarias, muitas delas antigos espaços
culturais de eleição, de encontro, de
convívio e de cidadania. O fecho de
portas, nos últimos anos, da Aillaud &
Lellos, da Book House, da Bulhosa Livreiros e da Pó dos Livros em Lisboa,
ou da Leitura na cidade invicta, são
apenas alguns destes tristes exemplos que têm pautado o panorama
cultural nacional.
da vida cultural não é um exclusivo do
país, tendo-se igualmente acentuado
nos últimos anos no seio das comunidades portuguesas. Longe vão os tempos
em que a Livraria Lusófona, do editor
João Heitor, foi durante mais de duas
décadas um espaço singular na difusão
Daniel Bastos
da língua e cultura portuguesa a partir
Opinião
do Quartier Latin em Paris. Uma triste
sina de desaparecimento que atingiu
evolução e a crise do mercado, também nos tempos mais recentes a
acentuada com a atual situação antiga livraria Orfeu, sediada em Brude pandemia, a concorrência de xelas, propriedade do ativista cultural
grandes cadeias, a forte pressão nas
Joaquim Pinto da Silva, cujo desiderato
rendas do mercado imobiliário, a falta
visava promover as culturas portuguede apoios ou a alteração do modo de ler,
que já não se cinge exclusivamente a ler sas e galega no coração da Europa. Aso livro em papel, são alguns dos motivos sim como, a Livraria Camões, em Geneque estão na base do encerramento des- bra, do emigrante e livreiro natural do
tes estabelecimentos culturais ameaça- Porto, António Pinheiro, uma genuína
embaixada literária de Portugal em terdos de extinção.
Este fenómeno de empobrecimento ras helvéticas.
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Num país em que a prodigiosa natureza
embelezou os seus contrastes e o mar
cálido ou fresco do Atlântico banha cerca de 850 km de praias de areia branca,
no último fim de semana, a uma temperatura a rondar os 30° C, uma grande
parte dos portugueses foi à praia!

Luís Barreira
Opinião

O

s corpos esbranquiçados por um
inverno rigoroso e uma “prisão domiciliária” de mais de três meses,
espreguiçaram perante um sol vigoroso e
a frescura das águas, adotando o tão precioso colorido de veraneio que, desta vez,
não pode ser vaidosamente exibido como
adquirido nalguma praia paradisíaca do estrangeiro.
Já fartos de tantas proibições, mas ainda
sem autorização para não as ter, os portugueses mergulharam nas “ondas” da ainda
muito pouco conhecida Covid-19, revigorando a esperança de não se “molharem”
nesta aventura do desconfinamento, acreditando que a vitamina D os protegerá de
males maiores ou porque se sentem imunes
aos ditos perigos desta pandemia. E, a este
propósito, pelas imagens e comentários
durante este êxodo veraneante, o comportamento social foi disperso. Enquanto
os mais velhos, considerados como “cidadãos de risco”, arrastavam as toalhas pelos
Prohibition
tiles- social tiles
- Portuguese - 4.9
x 6.pdf 1
areais para
se colocarem
à distância
considerável dos outros banhistas, uma boa par-

te da população mais jovem, “desafiadora
das normas” e pouco atenta às notícias que
nos dão conta do elevado crescimento de
infetados jovens, procedia com indiferença, ostentando a sua irreflexão e ousadia.
Como na segunda-feira seguinte toda a
gente se sentia bem, exceto aqueles e aquelas que “torraram ao sol”, até valia a pena
esquecer que o vírus só se manifesta 15 dias
depois do contágio e gozar esta “liberdade
precária”, fazendo o que mais nos apetece
porque, no início da época balnear e após
a avaliação do desenvolvimento da pandemia, durante este progressivo afrouxamento das medidas restritivas, o Governo
português pode vir a impor mais limitações
obrigatórias que nos impeçam de gozar o
verão e não só, impondo aos cumpridores e
aos prevaricadores mais condicionamentos
da nossa liberdade pessoal. Enfim, aproveitar enquanto dá!...
Convém igualmente lembrar aos mais
esquecidos que, em Portugal, esta doença
já provocou 1333 mortes e 30 788 infetados
(à data de 25.05.20) e que, desde que foram atenuadas as medidas de quarentena,
continua a haver uma progressão ligeira de
falecimentos e maior de infetados diários.
Reconhece-se, no entanto, que estamos
a atingir um número recorde de doentes
curados, o que provoca uma certa satisfação aos que se candidatam, voluntária ou
involuntariamente, a ir parar à cama de um
hospital!...
Não estou convencido que ir à praia seja
mais perigoso que andar nos transportes públicos sem os cuidados necessários
28/04/2020
20:52:37
(como já
observei), ou em qualquer outra atividade empresarial ou social, sem

A Cidade de Brampton promulga uma Lei Municipal
(City By-Law) para aplicar o distanciamento físico em
resposta à COVID19:
PROIBIR

as pessoas de manterem uma distância inferior a 2 m
em propriedade pública

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROIBIR

as empresas de permitirem que as pessoas se sentem
ou estejam de pé a uma distância inferior a 2 m umas
das outras

PROIBIR

as pessoas de usarem a propriedade municipal,
incluindo parques, parques para cães, estruturas para
piqueniques, campos desportivos, instalações,
centros recreativos e parques de estacionamento

COIMAS: até $100,000 para particulares, $500,000 para
diretores empresariais ou executivos de uma empresa,
$10,000,000 para uma empresa que viole as ordens
emitidas pela Lei de Medidas de Emergência COVID-19 de
Brampton (Brampton COVID-19 Emergency Measures
By-law) e Lei Provincial de Gestão de Emergências e
Proteção Civil (Provincial Emergency Management and Civil
Protection Act).
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A quarentena foi a banhos!...

as proteções adequadas. Aliás, começo a
pensar que, se temos necessariamente de
compatibilizar as atividades económicas
com a persistência da Covid-19 entre nós,
apenas nos resta uma de duas soluções: ou
nos adaptamos ao uso permanente das proteções individuais e sociais, fazendo disso uma forma habitual de estar na vida de
todos os dias e evitando infeções, ou passamos a considerar este vírus mortal como
mais um, entre outras doenças com que
convivemos ao longo de toda a nossa vida,
desprezando os avisos das autoridades de
saúde, evitando somente alguns maus hábitos e tomando alguns paliativos disponíveis, até chegar a nossa hora!...
O mundo científico que atualmente nos
aconselha e que lidera a atitude política de
muitas nações em relação a esta pandemia,
cujos resultados da sua ação têm positivamente prevalecido, face aos resultados
bem mais negativos dos países que recusaram as suas orientações, é ainda um mundo
de muitas incertezas relacionadas com este
tipo de vírus e a sua atitude cautelosa em
relação à forma de o combater, é sempre

Confirmados
30 788
Recuperados
17 822
Mortes
1333
Nota: Dados relativos
a 25/05/2020
condicionada pela confirmação científica dos seus resultados, não embarcando
na cura rápida e “milagrosa” de alguns
“curandeiristas”, obcecados pelas vantagens económicas que as suas “descobertas”
lhes podem proporcionar, num planeta
ávido de uma cura.
O caminho parece ser longo e, quiçá, impossível de prever, até ao momento em que
esta doença possa ser debelada, de acordo
com os instrumentos e teorias científicas
que a humanidade possui atualmente.
Por isso é preciso: paciência, que às vezes
nos falta; prudência, que nem sempre temos;
imaginação, nem sempre presente, mas essencialmente uma forte vontade de viver,
mesmo que isso nos obrigue a configurar alguns dos nossos prazeres individuais.
Mas se o indiscutível prazer de frequentar
as praias, é mais forte do que os eventuais
riscos de o fazer, num Portugal tão bafejado de longas extensões de areia, onde o mar
se espraia e os rios se aninham, encontrará
certamente um cantinho seguro para si.
Apanhe sol, mas não abuse, nem só a Covid faz mal à saúde!
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Crime

Homem negro morre depois de polícia
lhe apertar pescoço em detenção
As autoridades norte-americanas e do
estado do Minnesota estão a investigar
a morte de um homem negro depois de
um vídeo ter mostrado um polícia branco ajoelhar-se no pescoço da vítima durante a detenção.

A

morte de George Floyd ocorreu na
noite de segunda-feira (25), na cidade de Minneapolis, no seguimento de
uma disputa com os polícias. O incidente

foi captado em vídeo pelos transeuntes e
difundido nas redes sociais e mostra a vítima mortal pedir ajuda por várias vezes e a
reclamar que não conseguia respirar.
“Durante cinco minutos vemos como
um agente branco apertou o joelho no pescoço de um homem negro. Cinco minutos.
Quando se ouve alguém a pedir socorro,
supomos que é preciso ajudá-lo. Este agente falhou no sentido humano mais básico.
O que aconteceu foi simplesmente horrí-

68 NAEMES CRE

vel”, afirmou o presidente da Câmara de
Minneapolis, Jacob Frey, em conferência
de imprensa.
O chefe da polícia de Minneapolis, Medaria Arradondo, presente nessa mesma
conferência, afirmou haver “políticas em
vigor para colocar alguém sob controlo” e
que uma “completa investigação interna”
vai ser feita para apurar o que aconteceu e
como essas políticas foram aplicadas.
No vídeo ouve-se o homem a queixar-se

29 GILBERT AVE

de que lhe dói o pescoço, a implorar por
água e a dizer ao agente repetidamente que
não consegue respirar. Ouve-se também
a voz de uma mulher que diz que a vítima
está a sangrar do nariz e outro transeunte
a insultar o agente, exclamando que o homem não estava a resistir à detenção e acusando o polícia de “estar a gostar”.
Os polícias foram chamados ao início da
noite de segunda-feira (25) para investigar
uma denúncia de falsificação num negócio, segundo o porta-voz da polícia, John
Elder. Os agentes encontraram o homem,
que acreditam estar na casa dos 40 anos,
correspondente à descrição do suspeito,
dentro do carro.
“Foi ordenado a sair do carro. Depois de
sair, ele resistiu fisicamente aos polícias. Os
agentes conseguiram algemá-lo e notaram
que ele parecia estar a sofrer de problemas
médicos”, prosseguiu Elder.
Entretanto algumas imagens de câmeras de vigilância foram divulgadas e, pelo
que se consegue ver, em momento algum
George Floyd se mostrou resistente no momento da detenção.
George Floyd foi levado de ambulância
para o Centro Médico do Condado de Hennepin onde morreu pouco depois, segundo
a polícia. O nome do polícia visto a ajoelhar-se no seu pescoço não foi ainda divulgado.
O Departamento de Apreensão Criminal
do Minnesota (BCA) juntou-se ao Departamento Federal de Investigação (FBI) no
inquérito.
Todas as imagens das câmaras usadas no
corpo dos polícias foram entregues ao BCA,
que investiga a maior parte dos tiroteios
policiais e mortes sob custódia. Os agentes
envolvidos foram colocados em baixa administrativa remunerada, de acordo com o
protocolo do departamento.
JN/MS
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Covid-19

Trump assinou ordem executiva Reino Unido dá início a novo sistema
de rastreamento da Covid-19
sobre redes sociais
Um novo sistema de rastreamento de casos de contágio foi lançado pelo Governo
britânico, esta quinta-feira (28), para ajudar a controlar a pandemia de covid-19 no
Reino Unido, o país com o segundo maior
número de mortos a seguir aos EUA.

O presidente norte-americano assinou
esta quinta-feira (28) uma ordem executiva sobre as redes sociais, anunciou a Casa Branca, dois dias depois
de o Twitter ter assinalado mensagens
de Donald Trump com alertas de verificação de factos.

A
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A

porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, comunicou aos
jornalistas as intenções do Presidente, sem no entanto precisar o conteúdo daquela ordem.
Na terça-feira (26), a rede social Twitter assinalou pela primeira vez dois
‘tweets’ do Presidente dos Estados Unidos com um ‘link’ de “verificação de
factos” no rodapé das mensagens em
questão, por considerar “infundadas” e
“potencialmente enganosas” as afirmações de Trump relacionadas com o voto
por correspondência no país.
Este procedimento nunca tinha sido
aplicado ao chefe de Estado norte-americano, que conta com mais de 80 milhões de seguidores no Twitter.
O alerta do Twitter ocorreu depois de
Trump ter difundido afirmações em que
assegurava que o voto por correspondência nas presidenciais de novembro
nos Estados Unidos pode ter consequências fraudulentas.
Trump falava depois de o governador
da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, ter decidido enviar boletins de voto
por correspondência a todos os eleitores
registados no estado, como medida excecional para a votação no contexto da atual
epidemia da covid-19.
Em reação à decisão da rede social,

Trump rejeitou, ainda na terça-feira
(26), a interferência do Twitter na “liberdade de expressão”, acusando ainda
a plataforma de interferir nas eleições
presidenciais agendadas para novembro
deste ano. “O Twitter está a reprimir por
completo a liberdade de expressão e eu,
como Presidente, não o vou permitir”,
declarou. Na quarta-feira (27), em nova
mensagem no Twitter, Trump ameaçou
mesmo regular ou fechar as redes sociais.
“Os republicanos sentem que as plataformas de redes sociais censuram totalmente as vozes conservadoras. Vamos
regulamentá-las severamente, ou fechá-las, para evitar que isso aconteça”,
escreveu o chefe de Estado norte-americano numa mensagem (‘tweet’) naquela
rede social.
O Twitter é a rede social mais utilizada
por Trump para comunicar diretamente com apoiantes os seus simpatizantes,
sem passar pelo filtro do jornalismo.
JN/MS

gora, qualquer pessoa que teste positivo com o novo coronavírus será
contactada pelos funcionários do
serviço “Test and Trace” do sistema nacional de saúde e solicitada a dar informações
sobre com quem esteve recentemente em
contacto direto, até dois metros de distância e por mais de 15 minutos. As pessoas identificadas vão ser instruídas a ficar
isoladas em casa durante 14 dias, mesmo
que não apresentem sintomas, para evitar
a propagação do vírus. “É extremamente importante que as pessoas que tenham
sintomas, como uma tosse contínua, febre
ou alteração dos sentidos de paladar e olfato, se isolem imediatamente e não saiam de
casa exceto para ir fazer um teste”, afirmou
o ministro da Saúde, Matt Hancock, à BBC
Radio 4.O objetivo, disse, é “romper a cadeia
de transmissão”, pelo que destacou o “dever
cívico” das pessoas contactadas para seguirem a “instrução” e ficarem em isolamento,
embora não seja obrigatório nem a infração
penalizada. O partido Trabalhista, a principal força da oposição, considera que o abandono da estratégia de rastreamento em meados de março foi “um erro enorme” e que a
controvérsia sobre o desrespeito do assessor
do primeiro-ministro pelas regras do confinamento vai dificultar a implementação.
“O apoio de Boris Johnson a Dominic
Cummings é perigosamente irresponsável e
enfraquece a mensagem vital de saúde pública”, afirmou o deputado Jonathan Ashworth, porta-voz para as questões de Saúde. O

sistema “Test and Trace” vai ter 25 mil trabalhadores, incluindo milhares de profissionais de saúde, e vai ter capacidade para gerir
10 mil casos por dia, segundo o Ministério da
Saúde britânico. O serviço entra em funcionamento em Inglaterra e na Escócia, juntando-se ao que já existe na Irlanda do Norte,
enquanto que o do País de Gales só está previsto arrancar em junho. Uma aplicação telemóvel desenvolvida pelos serviços de saúde para notificar automaticamente pessoas
que tenham estado em contacto próximo
com um infetado continua em testes, mas o
lançamento foi atrasado. Usado com sucesso
por outros países, o sistema de rastreamento
estava inicialmente previsto para meados de
maio e foi considerado “essencial” pelo Governo para ajudar no alívio do confinamento
em vigor desde 23 de março.
Uma primeira fase avançou em 13 de
maio, com o regresso ao trabalho de pessoas
sem possibilidade de continuar a fazê-lo de
casa e a autorização de maior atividade ao ar
livre, incluindo alguns desportos.
A partir de segunda-feira (1), as escolas
primárias deverão reabrir parcialmente para
algumas aulas, seguindo-se as escolas secundárias e lojas não essenciais a partir de
15 de junho. Uma terceira fase está prevista para o início de julho, com a abertura de
mais atividades, como cafés e restaurantes.
O Reino Unido é atualmente o país com o
segundo maior número de mortes, atrás dos
EUA, tendo registado 37048 mortes e 267240
casos de contágio durante a pandemia, segundo o balanço de quarta-feira (27) do Ministério da Saúde britânico.
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em
Wuhan, uma cidade do centro da China.
JN/MS
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Análise do editorial do Milénio Stadium;
O Covid-19 e a pandemia: ponto da
situação; Primavera – o ciclo da vida, a
renovação e a liberdade; A terra e o que
ela nos dá – alimento do corpo e da alma.

O coletivo Teia 19 junta artistas e técnicos
numa plataforma de conteúdos artísticos,
de disponibilização online, e que apela aos
donativos do público que têm como objetivo
minimizar a ausência de rendimentos dos
artistas durante este período de pandemia.
André Gago, apresenta-nos melhor o trabalho e intuito desta iniciativa.

“Estar sozinho fisicamente é diferente de
estar sozinho mentalmente” O convidado
desta no Espaço Mwangolé é o escritor Justin Alliman. Espaço Mwangolé, o ponto de
encontro mesmo distante da sua terra natal.

Sex 18h

Dom 17h

Dom 18h30

Tony de Sousa está na presidência do Clube
Português de Mississauga há cerca de cinco
anos. Com o tempo aprendeu a gostar de
fado e hoje é um dos responsáveis por trazer
a Toronto alguns dos grandes nomes da nova
geração portuguesa.

Esta semana no Espaço Comunidade, Carmo Monteiro mostra-nos as Habilidades dos
utentes da Luso Canadian Charitable Society,
festeja com a Federação Luso-Canadiana de
Empresários e Profissionais os seus 38 anos e
ainda nos prova como a nossa comunidade se
uniu ForEvaStrong.

Our host Stella Jurgen will show you how art
is keeping us together although we are apart.

Sab 16h

Sab 15h

Sun 9pm

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: Cristina da Costa e Mario Silva

SÁBADO, 30 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Musicbox
11h00 It´s Showtime
11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 Espaço Comunidade
15h30 Caminhos da história
16h00 Nós Por Cá
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 Timeline
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Portugal À Vista
20h00 Musicbox
21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth
22h00 We Need To Talk
23h00
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
04h00
05h00

Nota Alta com Rui Massena
Portugal À Vista
Transparências
Espaço Comunidade
Here’s the Thing
Musicbox
Out there
Nicki Clark Show

DOMINGO, 31 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Caminhos Da História
08h30 Estação de Serviço
09h00 Portugal à vista
09h30 Missa Dominical
10h30 Espaço Comunidade
11h00 Nós Por Cá
11h30 Musicbox
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00

Here’s the Thing
Wisdom of Wealth
Estação de Serviço
Caminhos Da História
Camões TV Magazine

16h00 Body & Soul
16h30 Imperdíveis
17h00 It´s Showtime
17h30 Musicbox
18h00 Here’s The Thing
18h30 Espaço Mwangolé
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Nós Por Cá
20h00v Musicbox
21h00 Stella’s Studio
21h30 Forgotten Treasures
22h00 Timeline
23h00 We Need To Talk
00h00 Camões TV Magazine
02h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show

11h00
12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h00

SEGUNDA, 1 DE JUNHO
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Espaço Comunidade
09h00 Caminhos Da História
09h30 Body & Soul
10h00 Timeline

21h30 Here’s The Thing

19h00
19h30
20h30
21h00

Musicbox
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
We Need To Talk
Musicbox
Caminhos Da História
Estação de Serviço
Espaço Mwangolé
Glitter Show
Portugal À Vista
Stella’s Studio
Imperdíveis
Musicbox
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
It’s Showtime
Caminhos Da História

22h00 Camões TV Notícias
22h30
23h30
00h30
01h00
01h30

We Need To Talk
Timeline
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Transparências

Stay safe, enjoy art and be inspired by
Stella’s Studio on Camoes TV.

02h00
03h00
04h00
05h00

We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

TERÇA, 2 DE JUNHO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Roundtable
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Caminhos Da História
15h30 Nós Por Cá
16h00 Espaço Comunidade
16h30 Portugal À Vista
17h00 Espaço Mwangolé
17h30 It’s Showtime
18h00 Imperdíveis
18h00 Musicbox
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe
Bell Fibe
- canal
- canal
659659
| 1-866-797-8686
| 1-866-797-8686

20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h30
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Rogers
Rogers
Cable
Cable
- canal
- canal
672 672
| 1-888-764-3771
| 1-888-764-3771

Além da devoção religiosa, a introspeção é
uma das maiores motivações para quem faz
o Caminho de Santiago. É «querer mudar de
vida», sentir a parte religiosa, ou apenas
«testar os seus limites» e conhecer-se. Esta
semana, caminhamos com Manuel DaCosta no papel de peregrino.

Victoria Hipolito a jovem lusodescendente
que terminou o seu PhD em Molecular Science, na Ryerson University, agraciada com
as mais altas distinções pelo seu desempenho académico, estará esta semana à
conversa com Manuel DaCosta.

No Timeline desta semana Adriana e Catarina
falam-nos do homem mais sexy do mundo segundo a revista People, dão-nos a ouvir o Chixtape 5 do canadiano Tory Lanez, trazem-nos
uma aplicação de beleza que avalia imperfeições através de Inteligência Artificial, mostram-nos “Um Dia Chuvoso em Nova Iorque”
de Woody Allen e fazem-nos viajar no tempo.

Sab 14h30

Sat 9pm

Sab 18h

O equilíbrio do corpo e mente, o ambientalismo, a saúde e o bem estar. Crie novos
hábitos e deixe-se incentivar. No Body &
Soul ajudamo-lo a cuidar do seu bem-estar, promovendo hábitos saudáveis e respeitando o ambiente que nos rodeia.

Historical Toronto landmark series. This is the
first in a series that we will be broadcasting
of famous Toronto landmarks. This show will
feature the famous Honest Ed’s landmark
that was located at Bloor and Bathurst.

Dom 16h

Sun 9:30pm

Body & Soul
Caminhos Da História
Forgotten Treasures
Camões TV Notícias
Roundtable
Espaço Mwangolé
It´s Showtime
Body & Soul
Portugal À Vista
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

QUARTA, 3 DE JUNHO
06h00 Musicbox
08h00 Body & Soul
08h30 Portugal À Vista
09h00 Espaço Mwangolé
09h30 Espaço Comunidade
10h00 Here’s the Thing
10h30 Wisdom of Wealth
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
17h00
17h30
18h00
18h00
19h00
19h30
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h00

Imperdíveis
We Need To Talk
Musicbox
Here’s The Thing
Wisdom of Wealth
Roundtable
Stella’s Studio
Musicbox
Imperdíveis
Musicbox
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
Portugalà Vista
Caminhos Da História
It´s Showtime
Camões TV Notícias
Timeline
Portugal À Vista

23h30
00h00
02h00
03h00
04h00
05h00

Body & Soul
Camões TV Magazine
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

QUINTA, 4 DE JUNHO
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Stella’s Studio
10h30 Portugal à Vista
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Caminhos Da História
15h30 Espaço Mwangolé
16h00 Timeline
17h00 Forgotten Treasures
17h30 Nós Por Cá
18h00 Imperdíveis
18h00 Musicbox
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Espaço Comunidade
21h00 Here’s The Thing
21h30 Wisdom of Wealth

Bell Fibe - canal 659
1-866-797-8686

Um espaço de informação para lhe dar a
conhecer tudo o que se passa no país e
no mundo.
Sempre em português e sempre na
Camões TV!
Seg-Sex 19h

22h00
22h30
23h00
23h30
00h00
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Camões TV Notícias
Forgotten Treasures
Portugal À Vista
Espaço Comunidade
We Need To Talk
It´s Showtime
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEXTA, 5 DE JUNHO
06h00 Musicbox
08h00 Body & Soul
08h30 Portugal À Vista
09h00 Gente Com História
10h00 It’s Showtime
10h30 Espaço Mwangolé
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Here’s The Thing

Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

15h30 Espaço Comunidade
16h00 Nós Por Cá
16h30 Forgotten Treasures
17h00 Body & Soul
17h30 Musicbox
18h00 Roundtable
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Wisdom of Wealth
21h00 Caminhos Da História
21h30 It´s Showtime
22h00 Camões TV Notícias
22h30 Timeline
23h30 Forgotten Treasures
00h00 Here’s The Thing
00h30 Wisdom of Wealth
01h00 Stella’s Studio
01h30 Transparências
02h00 We Need To Talk
03h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show
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liano de Sydney. Por outro lado, os outros
cavalos-marinhos pigmeus têm espinhos
de ponta plana.
“Não sabemos qual é o propósito destes
espinhos”, diz Graham. “Muitas espécies
de cavalos-marinhos são geralmente espinhosas, pelo que a sua presença pode ser
devido à seleção sexual – as fêmeas podem
preferir machos espinhosos.”
Esta descoberta surpreendente, descrita
num estudo publicado no dia 19 de maio
na revista ZooKeys, mostra o quão pouco
sabemos sobre o oceano, principalmente
quando se trata de pequenas criaturas, dizem os autores – e que provavelmente há
muito mais espécies de cavalos-marinhos
pigmeus por identificar.
Créditos: DR

ÁFRICA

Descoberto novo cavalo-marinho pigmeu,
o primeiro do seu género em África
Nas águas agitadas e repletas de rochas
no leste da África do Sul, uma equipa de
investigadores descobriu uma nova espécie: um cavalo-marinho pigmeu do tamanho de um grão de arroz.

A

descoberta surpreendeu a equipa
porque todas as sete espécies de
cavalos-marinhos pigmeus, exceto uma que existe no Japão, vivem no
Triângulo de Coral, uma região de biodiversidade no sudoeste do Pacífico que
tem mais de 5 milhões de quilómetros
quadrados. Este novo cavalo-marinho
vive a 8 mil quilómetros de distância,
e é o primeiro cavalo-marinho pigmeu
observado em todo o Oceano Índico e
no continente africano.

“É o mesmo que encontrar um canguru
na Noruega”, diz Richard Smith, biólogo
marinho sediado no Reino Unido e coautor
de um novo estudo sobre esta espécie conhecida por cavalo-marinho pigmeu africano, ou cavalo-marinho pigmeu da Baía
de Sodwana. O segundo nome refere-se ao
local onde foi encontrado, um sítio de mergulho muito conhecido perto da fronteira
com Moçambique.
Esta nova espécie é parecida com outros cavalos-marinhos pigmeus, mas tem
um conjunto de espinhos nas costas com
pontas afiadas, diz o coautor do estudo,
Graham Short, ictiologista da Academia de
Ciências da Califórnia e do Museu Austra-

“Uma dádiva do mar”
A instrutora de mergulho Savannah Nalu
Olivier encontrou a criatura na Baía de Sodwana em 2017, enquanto examinava algas
no fundo do mar. A baía é conhecida por ter
muitas espécies raras de peixes, tubarões e
tartarugas marinhas.
Savannah partilhou as fotografias do cavalo-marinho com os seus colegas e, em
2018, Richard Smith acabou por ter acesso
às imagens. Richard e a sua colega Louw
Claassens recolheram vários espécimes do
animal a profundidades de 12 a 14 metros.
Os investigadores denominaram o novo
cavalo-marinho de Hippocampus nalu, em
homenagem a Savannah Olivier, cujo apelido é apropriadamente Peixe. (E Savannah
também é do signo Peixes.) Nas línguas sul-africanas Xhosa e Zulu, “nalu” pode traduzir-se para “aqui está”.
“Eu disse à Savannah que isto era uma
dádiva do mar”, diz Louis Olivier, pai de
Savannah e dono da empresa de mergulho
Pisces Diving Sodwana Bay. Louis acrescenta que está “muito entusiasmado com a
descoberta dela”.

www.mileniostadium.com

Anatomia misteriosa
Richard enviou vários exemplares desta
nova espécie a Graham, que analisou a sua
genética e estrutura corporal através de um
aparelho de tomografia computadorizada.
A investigação revelou que, à semelhança do que acontece com outros cavalos-marinhos pigmeus, o animal recém-descoberto tem duas estruturas em forma de
asa nas costas, em vez de uma, como acontece com os cavalos-marinhos maiores. Estas “asas” servem um propósito desconhecido nos cavalos-marinhos.
E tal como os outros cavalos-marinhos
pigmeus, a espécie africana tem apenas
uma guelra na parte superior das costas,
em vez de duas por baixo das laterais na
cabeça, novamente como os cavalos-marinhos maiores – outro mistério.
“É o mesmo que ter um nariz na parte de
trás do pescoço”, diz Graham.
Mas este novo cavalo-marinho é único
entre os seus parentes minúsculos porque
foi encontrado a viver em algas semelhantes
a turfa, no meio de rochas e areia. A Baía de
Sodwana tem ondas enormes, mas os pequenos cavalos-marinhos parecem confortáveis
a lidar com as forças do mar, diz Richard, que
observou um cavalo-marinho pigmeu a ficar
coberto de areia e depois a afastar-se.
“Eles são regularmente atingidos pela
areia”, diz Richard Smith, que escreveu
um livro sobre criaturas marinhas chamado The World Beneath. “Os outros cavalos-marinhos pigmeus, que se mantêm nas
águas mais calmas em torno dos recifes de
coral, são mais delicados. Mas esta [espécie] é feita de um material mais resistente.”
Acredita-se que esta versão africana, à
semelhança do que acontece com os outros
cavalos-marinhos pigmeus, se alimenta de
pequenos copépodes e crustáceos. E o Hippocampus nalu também está bem camuflado para se misturar com o ambiente.
JN/MS

O Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados (ACNUR) alertou para
o risco das dificuldades económicas causadas pela pandemia estarem a empurrar
os refugiados urbanos de África para a
exploração laboral e sexual.

E

m regiões da África Oriental, no
Corno de África e na Região dos
Grandes Lagos, os refugiados das
zonas urbanas perderam os empregos
com o encerramento dos negócios motivados pelas medidas de combate à
pandemia da Covid-19.
A maioria ganhava ao dia em setores da
economia informal e enfrentava grandes dificuldades financeiras mesmo antes da crise.
“Tememos que se não receberem mais
apoio, muitos refugiados urbanos se tornem extremamente vulneráveis à exploração, contraiam dívidas significativas e
possam ser forçados a situações desesperadas para sobreviver, como trabalho infantil
ou sexo transacional”, disse o porta-voz do
ACNUR, Charlie Yaxley, durante uma conferência de imprensa virtual.
Muitos refugiados urbanos vivem em lugares altamente massificados e com pouca
higiene, a que se soma o facto de estarem
fora das redes de segurança social, pelo que
são particularmente vulneráveis à propagação do novo coronavírus. No Quénia,
milhares de refugiados vivem nos bairros
pobres de Nairobi com pouco acesso a água

potável, o que impossibilita a frequente lavagem das mãos, e no Rwanda, a maioria
dos 12 mil refugiados registados perderam
o trabalho.
Nestes países, o ACNUR deu uma ajuda
em dinheiro aos mais afetados e no Uganda cerca de 80 mil pessoas recebem apoio
financeiro da agência das Nações Unidas
para pagar a renda e comprar comida e outros bens essenciais. No entanto, estas são
medidas temporárias que serão insuficientes para fazer face à deterioração das condições que se estima ocorrerá nos próximos
meses, segundo o ACNUR.
O impacto nas crianças está igualmente a
revelar-se grave, com o fecho de escolas e
a impossibilidade de muitas delas seguirem
cursos à distância por falta de computadores, ligação à Internet e mesmo rádios e
televisões. Perante este cenário, o ACNUR
lançou um apelo para a mobilização de
fundos dirigidos aos poderes públicos, mas
também a empresas e particulares.
Perante uma vaga de despejos por falta
de pagamento, a agência desafia os Governos e os senhorios a estabelecerem moratórias de pagamento das rendas durante a
crise e a doarem rádios, telemóveis e computadores a estas comunidades.
Pede ainda às operadoras de telecomunicações que forneçam dados móveis às
famílias refugiadas para que os seus filhos
possam acompanhar as aulas à distância.
JN/MS

Créditos: DR

Cresce risco de exploração Universidade de Coimbra
de refugiados em África
doa viseiras a Moçambique

A Universidade de Coimbra entregou
300 viseiras à Solidariedade Internacional a Moçambique (SIM), que conta
ainda em junho levar os equipamentos
de proteção contra a covid-19 para
aquele país africano.

o desenvolvimento (ONGD) os equipamentos de proteção contra a covid-19, que foram desenvolvidos pela
comunidade académica.
De acordo com a presidente da SIM,
Carmo Jardim, 150 viseiras vão para o
Hospital Rural de Vilankulos, 80 para o
um evento aberto à comuni- Hospital de Inhassoro, 50 para voluntácação social, a Universidade rios da organização na Beira e 20 ficam
de Coimbra entregou à orga- para os membros da ONGD em Portugal.
JN/MS
nização não-governamental para a

N

www.mileniostadium.com

MILÉNIO | BRASIL

29 de maio a 4 de junho de 2020

29

BRASIL

Governador do Rio de Janeiro suspeito
O Ministério Público brasileiro indicou
ter reunido provas de que o governador do Rio de Janeiro comandou alegadamente uma organização que defraudou a construção de hospitais de
campanha, no âmbito do combate à
Covid-19.

D

e acordo com a imprensa local,
que cita documentos enviados
pelo Ministério Público Federal
ao Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Wilson Witzel “tinha o comando” das
ações para, alegadamente, defraudar
a gestão das unidades de saúde.
“As provas recolhidas até ao momento indicam que, no núcleo do poder executivo do estado do Rio de Janeiro, foi
criada uma estrutura hierárquica (...), a
partir do governador, que propiciou as
contratações sobre as quais pesam fortes
indícios de fraudes”, acrescentou a imprensa brasileira.
Os investigadores afirmaram que há
“prova robusta de fraudes” e indícios da
participação ativa de Witzel nos contratos em causa, referiu.
Segundo o inquérito, ainda sob sigilo,
houve ilegalidades no processo de contratação da organização social Iabas para
administrar os hospitais de campanha
naquele estado, com um custo de cerca
de 835 milhões de reais (217,730 de dólares canadianos), e que ainda não foram
entregues.
“Foram apresentados orçamentos
fraudados [fraudulentos] para montagem e desmontagem de tendas, instalação de caixas de água, geradores de
energia e pisos para a formação dos hospitais de campanha, tudo com o conhecimento do [então] secretário de Saúde.
Provas policiais dão conta que os demais
orçamentos foram apresentados ao estado para escamotear a fraude na contratação, aparentando uma legalidade ine-

xistente”, apontou o documento citado
pela imprensa. “Tudo com a anuência e
comando do executivo”, acrescentou.
Na terça-feira (26), a Polícia Federal
brasileira decretou a “Operação Placebo”, e efetuou buscas e apreensões na
residência oficial do governador do Rio
de Janeiro, no âmbito de uma investigação sobre desvio de recursos públicos
para combater a covid-19.
Após o início da operação, Witzel negou qualquer participação nas irregularidades investigadas pela Polícia Federal
e disse ser alvo de interferência política
na polícia.
“Não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum
tipo de irregularidade nas questões que
envolvem as denúncias apresentadas
pelo Ministério Público Federal”, afirmou o governador, em comunicado.
“Estranha-me e indigna-me sobremaneira o facto absolutamente claro
de que deputados bolsonaristas [que
apoiam o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro] tenham anunciado em redes
sociais nos últimos dias uma operação
da Polícia Federal direcionada a mim, o
que demonstra limpidamente que houve
vazamento [fuga de informação], com a
construção de uma narrativa que jamais
se confirmará”, acrescentou.
Para Witzel, estas informações divulgadas por parlamentares ligados ao
Governo brasileiro mostram que a “interferência anunciada pelo presidente
da República está devidamente oficializada”.
Já Jair Bolsonaro, ao ter conhecimento da operação em causa, congratulou
a Polícia Federal pelo trabalho e negou
ter qualquer ligação com a operação que
visou Witzel, um dos seus adversários
políticos.
JN/MS
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de fraude com hospitais de campanha

Modelo brasileira baleou namorado polícia
e suicidou-se. Ou não terá sido assim?
Uma modelo brasileira morreu, na quarta-feira da semana passada (20), em São
Paulo. O namorado, que é agente da Polícia, diz que a mulher se suicidou depois
de o atingir a tiro. A família de Priscila de
Bairros não acredita na versão.

O

caso está a ser investigado como
uma tentativa de homicídio seguida de suicídio, mas a família
da mulher de 27 anos não acredita na
versão contada por vizinhos do casal,
que reproduziram a história relatada
por Paulo Bilynskyj às autoridades.
A morte de Priscila de Bairros aconteceu
na quarta-feira (20) de manhã, na casa do
agente da Polícia Civil brasileira, onde os
dois moravam juntos há pouco tempo. O
homem de 33 anos relatou que a namorada, que conheceu pela Internet no fim do
ano passado, disparou sobre ele e, de seguida, se matou. De acordo com a versão do
agente, a modelo terá disparado seis vezes,
por ciúmes, quando saía da casa de banho.
Paulo terá sido baleado na mão, fígado,
tórax e bacia, sendo o seu estado de saúde
considerado estável.
A Polícia disse ao portal de notícias “G1”

que procura provas - está a ouvir testemunhas e a analisar as imagens captadas pelas
câmaras de videovigilância do prédio - e
que nenhuma hipótese foi para já descartada. A família da modelo não acredita na versão contada por Paulo Bilynskyj e recorda
que os dois pretendiam casar-se em breve.
Foi um vizinho quem ouviu os disparos e
deu o alerta às autoridades, que encontraram várias armas no apartamento.O “G1”
diz que, no boletim de ocorrência, consta a
apreensão de duas pistolas, dois fuzis, uma
metralhadora, uma espingarda e munições
do Polícia espalhadas pela casa.
Paulo é instrutor de tiro e, nas redes sociais, costuma partilhar várias imagens das
operações em que participa. A vítima também tinha divulgado uma fotografia em que
surgia a posar com uma arma, mas a família
garante que o contacto com armas aconteceu apenas depois de conhecer o namorado.
Mesmo internado, o homem continua a
recorrer às redes sociais para alegar a sua
inocência. E, num vídeo partilhado no
YouTube, apela à doação de sangue dos
seus seguidores.
JN/MS

Bolsonaro diz ter imagem negativa no
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro,
disse esta segunda-feira (25) que a sua
imagem no exterior é negativa porque
a imprensa mundial é de esquerda, enquanto falava com apoiantes junto ao Palácio da Alvorada, em Brasília.

"

A imprensa mundial é de esquerda.
O [Donald] Trump sofre muito nos
Estados Unidos também", respondeu
Bolsonaro, após um apoiante lhe dizer
que a Secretaria de Comunicação da Presidência deveria fazer uma melhor propaganda dele e do Governo brasileiro.
O Presidente brasileiro foi eleito pela Partido Social Liberal (PSL), sigla de direita que
ganhou protagonismo nas presidenciais de
2018 devido à candidatura. No ano passado, porém, Bolsonaro deixou o partido e
anunciou o projeto de criação de uma nova
formação partidária, chamada Aliança pelo
Brasil, que defende bandeiras conotadas
com a extrema-direita.
Críticas a jornalistas e empresas de comunicação social que se dedicam ao noticiário
no Brasil e no exterior são feitas de maneira
recorrente pelo chefe de Estado brasileiro
desde que tomou posse, em janeiro de 2019.

No Brasil, Bolsonaro ataca particularmente
a Rede Globo e o jornal Folha de S.Paulo, que
fazem uma cobertura crítica à sua gestão.
No exterior, o Presidente brasileiro viu a
sua imagem desgastada desde o ano passado, quando protagonizou confrontos públicos com líderes europeus que criticaram os
incêndios na Amazónia.
Recentemente o Governo brasileiro voltou a ser alvo de análises negativas publicadas pelos media no exterior devido ao ceticismo de Bolsonaro em relação à pandemia
do novo coronavírus e à falta de uma gestão
equilibrada na área da saúde que, na visão
de muitos analistas, levou o país a ser o segundo do mundo com maior número de casos da doença.
Na segunda-feira (25), o jornal britânico
Financial Times publicou um artigo intitulado "Populismo de Jair Bolsonaro está a
levar o Brasil ao desastre", com críticas à demissão de dois ministros da Saúde durante
a pandemia e à defesa da indicação do uso
da cloroquina para pacientes com covid-19,
embora a eficácia do medicamento não tenha sido comprovada.
JN/MS
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exterior porque a imprensa é de esquerda

Nico Paulo

FRI May 29 | 5pm

Nelson Sobral
Sat May 30 | 5pm

Sim, estamos trancados em casa...mas isso não significa que
não podemos divertir-nos. A equipa da Camões Radio está
aqui para lhe fazer companhia e ajudá-lo a superar esta situação sem precedentes.
A trabalhar a partir dos seus estúdios domésticos, os nossos
hosts continuam a oferecer uma excelente mistura de músicas e conteúdo informativo em português para ajudá-lo a
passar as horas - todos os dias.
Além dos nossos programas regulares, temos o prazer
de anunciar as #StayHome Music Sessions da Camões Radio,
onde convidamos artistas lusófonos, de todo o mundo, para
fazer um concerto interativo, ao vivo, na nossa página do
Instagram.
Fique atento na próxima semana, para que possa assistir ao
concerto on-line de Nico Paulo (cantora / compositora e concorrente na Luso Life Beat Series) e Nelson Sobral (cantor /
compositor / guitarrista blues r&b e country-rock).
Pode ouvir a Camões Radio on-line em camoesradio.com ou
fazer o download da nossa nova aplicação, disponível no
Google Play (iOS em breve!).
Fique em casa e fique seguro.

Suplemento
Desportivo

Que (re)comece o espetáculo!
As cortinas do palco do grande espetáculo do futebol começam lentamente a
abrir-se. É já na próxima quarta-feira, dia 3
de junho, que vamos poder voltar a vibrar,
ainda que de forma diferente, com as 10
jornadas que faltam disputar na I Liga do
futebol português.

Inês Barbosa
Opinião

A

Bundesliga, campeonato da Alemanha,
foi a primeira competição a ser reatada,
no passado dia 16 maio - um regresso
sem adeptos nas bancadas e, obviamente,
com apertadas restrições e protocolos de segurança. Por outro lado, em França, Bélgica,
Escócia e dos Países Baixos os campeonatos
foram cancelados - Paris Saint-Germain,
Club Brugge, Celtic foram declarados campeões. Já nos Países Baixos a KNVB (Associação de Futebol dos Países Baixos) deu por encerrada a temporada 2019/20 sem campeão
nem descidas - Ajax e AZ encontravam-se
empatados em termos pontuais (56 pontos),
mas a diferença de golos beneficiou o Ajax
que, assim, ocupou a vaga de acesso à Liga
dos Campeões.
Em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal
já se prepara o regresso à competição. A Premier League, segundo avançou o jornal britânico “The Telegraph”, será retomada no
dia 17 de junho, com as partidas em atraso
(Aston Villa - Sheffield United e Manchester
City - Arsenal). Já em Itália, Vincenzo Spa-

dafora, ministro do Desporto do país, deu
autorização à Serie A para recomeçar a competição a 13 de junho, e em Espanha a “La
Liga” vai ser retomada a 8 de junho, depois
de quase três meses de suspensão devido à
pandemia de covid-19.
Em território luso, a data definida para o
regresso foi o dia 3 de junho. Relembre-se
que à data da paragem o Futebol Clube do
Porto ocupava a liderança do campeonato, apenas a um ponto de distância do rival
Benfica (60 e 59 pontos, respetivamente).
No terceiro lugar seguia o Braga, com 46
pontos, e em quarto os leões de Rúben Amorim, com 42. Segue-se o Rio Ave (38), Vitória de Guimarães e Famalicão (ambos com
37), Moreirense, Gil Vicente e Santa Clara
(todos com 30 pontos), Boavista (29), Vitória de Setúbal (28), Belenenses (26), Tondela
(25), Marítimo (24) e Paços de Ferreira (22).
Portimonense (16) e Desportivo das Aves
(13) estão abaixo da linha d’água, correndo
por isso o risco de serem despromovidos ao
segundo escalão.
Ora, vamos então rever algumas das alterações impostas pela Direção Geral de Saúde
(DGS), pela Liga e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para este novo arranque:
o protocolo sanitário inicial estabelecia que
deveria ser realizado um rastreio ao novo
coronavírus 48 horas antes das partidas e
outro o mais perto possível do apito inicial
dos encontros - apesar disso, a DGS e a equipa de especialistas da FPF acordaram recentemente que o teste deverá ser feito apenas
24 horas antes. Esta decisão é justificada
pelo escasso tempo de intervalo entre os

diferentes jogos das 10 últimas jornadas do
campeonato. No entanto, caso o intervalo
entre dois jogos seja superior a cinco dias, os
jogadores terão de ser testados duas vezes.
Uma outra novidade: conforme anunciado pela Liga de Clubes esta terça-feira
(26), todas as equipas poderão realizar cinco
substituições por jogo até ao final da temporada - esta foi uma ideia proposta pela
FIFA e pela IFAB e que já está a ser posta em
prática na Bundesliga, tendo como objetivo
minimizar os efeitos físicos nos jogadores
devido à acumulação de jogos. Mas não ficamos por aqui: o número de suplentes no
banco também aumenta, de sete para nove.
O pontapé de saída será dado em Portimão, com a equipa da casa a receber o Gil
Vicente às 2:00 pm. Podem consultar as restantes datas e horas da 25ª jornada na tabela
ao lado - não quero que vos falte nada!
Importa ainda dizer que alguns estádios
que necessitavam de fazer alterações para

poderem ser anfitriões das restantes jornadas já foram, entretanto, aprovados pela
DGS - o Estádio Municipal do Famalicão
(Famalicão), o Cidade de Barcelos (Gil Vicente), o Clube Desportivo das Aves (Desportivo das Aves), o Bessa (Boavista) e o Rio
Ave (Rio Ave) - por exemplo, o emblema
vilacondense necessitou de aumentar a área
de um dos balneários, de forma a respeitar
a distância de segurança de quatro metros
quadrados por atleta, colocar sinalética,
instalar torneiras automáticas e proceder à
revisão do sistema de ventilação de todos
os espaços. Já o Estádio do Bonfim, casa do
Vitória de Setúbal, ainda aguarda por uma
nova inspeção depois de ter avançado com
um conjunto de correções.
Para terminar, uma curiosidade: o dia 3 de
junho foi declarado, em abril de 2018, o Dia
Mundial da Bicicleta pela ONU. Esperemos
que este simbolismo se traduza em belos
golos no regresso da Liga… e que ninguém
“leve a bicicleta” por dizer “eu bem avisei”!

Vamos marcar um

café online

& falar sobre

o sector imobiliário
Antes de tudo isto começar, estava a pensar no Sector Imobiliário?
Será que está a pensar em vender tendo em conta as alterações
na sua vida?
Vamos sentar-nos para um ‘Café Online’ e conversar.

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CANDIDO FARIA
SRS, ABR, Hon. B.A.
Real Estate Broker

416.459.2007
candido@candidofaria.ca

www.CandidoFaria.ca
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Liga aprova estádio do Rio Ave
para a reta final do campeonato
marães), Cidade de Barcelos (Gil Vicente), Bessa (Boavista), Barreiros (Marítimo), Estádio do CD Aves (Desp. Aves),
João Cardoso (Tondela), Municipal de
Portimão (Portimonense), Cidade do
Futebol (Belenenses SAD e Santa Clara) e
Capital do Móvel (Paços de Ferreira) são
os outros 13, para além do campo do Rio
Ave, com certificação da Direção Geral
da Saúde..
No caso do Estádio do Clube DesporEstádio dos Arcos torna-se, assim, no 14.º com condições para tivo das Aves, a Liga informou que “fica
receber os jogos que ainda faltam impedida a utilização do sistema de ar
disputar na presente temporada da Liga. condicionado na zona técnica”.
Dragão (F. C. Porto), Luz (Benfica), Alvalade (Sporting), Municipal de Braga
JN/MS
(Braga), D. Afonso Henriques (Vit. Gui-

O Rio Ave vai poder jogar no seu estádio as partidas que tem por disputar
na condição de visitado, esta temporada. A Liga também confirmou que
o estádio do Desportivo das Aves recebeu parecer favorável por parte da
Administração Regional de Saúde do
Norte para o que falta jogar no campeonato.

Créditos: DR
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“Drive-in” no
queimódromo
do Porto para
adeptos verem jogos
Os adeptos de futebol vão poder ver os
jogos da Liga no queimódromo do Porto. O anúncio foi feito esta segunda-feira
(25) pelo presidente da câmara da Invicta, Rui Moreira, que apresentou a ideia
ao líder da Liga, Pedro Proença, depois
de uma reunião entre ambos.

A

Câmara Municipal do Porto já tinha
a mesma ideia definida para eventos
culturais e decidiu, agora, adaptá-la ao futebol que, recorde-se, volta à ação
no dia 3 de junho. O projeto prevê criar
um drive-in na zona do queimódromo do
Porto, ao lado do Parque da Cidade, para
os adeptos da Invicta poderem assistir aos
jogos de futebol dentro dos seus veículos.
“Aquilo que temos a certeza é que os
adeptos vão querer ver jogos. E muitos deles vão querer ver os jogos na companhia de
outros adeptos. Por natureza, é uma coisa
que, para a maioria de todos nós, se vê com

O fim do patrocínio da NOS à I Liga
portuguesa, em junho de 2021, surge
após uma relação que trouxe “benefício para as duas partes”, disse na passada sexta-feira (22) à Lusa a diretora
executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Créditos: DR
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T

al como o F. C. Porto, também o Sporting possibilita o reembolso do valor
correspondente aos cinco jogos que
vão decorrer à porta fechada, frente a P.
Ferreira (26.ª jornada), Tondela (27.ª), Gil
Vicente (29.ª), Santa Clara (31.ª) e V. Setúbal (33.ª).
“Apesar do momento extremamente adverso, o clube também possibilita o reembolso do valor na proporção dos jogos não
usufruídos. Os detentores de Gamebox
ativa que optarem por esta via deverão solicitar o reembolso entre o dia 1 de agosto
de 2020 e o dia 30 de setembro de 2020”,
pode ler-se no comunicado publicado no
site oficial leonino.

outros adeptos”, disse o autarca portuense,
acrescentando que foi nesse sentido que interpretou “a vontade da Liga de Clubes de
fazer com que houvesse a possibilidade de
os jogos serem transmitidos em sinal aberto, o que em nada prejudicaria os operadores que teriam de vender esses jogos aos
operadores em sinal aberto, muito menos
os clubes”, que receberiam dos operadores.
“Nesse sentido, pareceu-nos interessantes discutir uma matéria com Pedro
Proença, que já estava a ser tratada por nós
para outros fins, que é a instalação de um
‘drive-in’ no queimódromo. (...) Pareceu-nos que era muito interessante poder oferecer essa valência aos adeptos de futebol
na cidade do Porto, tanto mais que vamos
ter um jogo que nos preocupa e entusiasma
desportivamente, mas preocupa sobremaneira. Vamos ter um Boavista-F. C. Porto
na noite de S. João”, adiantou Rui Moreira.
JN/MS

Liga diz que fim do contrato com a NOS
surge após ganhos mútuos

Sporting possibilita reembolso
dos cinco jogos à porta fechada

Tal como, entre outros, o Benfica e o F.
C. Porto, também o Sporting definiu a
forma de compensar os sócios com lugar anual que, devido à pandemia da covid-19, não poderão assistir, ao vivo, aos
cinco últimos jogos da presente temporada, no Estádio de Alvalade.
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“Os detentores de Gamebox ativa poderão optar pela devolução imediata do valor em voucher válido até 30 de junho de
2021, que poderá ser utilizado na aquisição
de produtos oficiais do Sporting Clube Portugal ou na aquisição de bilhetes para jogos
futuros. Os sócios que pretenderem seguir
esta opção deverão solicitar o seu voucher
de 1 de junho de 2020 a 30 de setembro de
2020”, proporciona ainda o Sporting.
Mas outra opção ficou em cima da mesa:
“Aos sócios que não pretendam reaver o
valor proporcional nos termos dos parágrafos anteriores, o clube agradece antecipadamente o apoio num momento crítico
em que o Esforço, Dedicação e Devoção
coletivos serão fundamentais na superação
desta situação adversa que atingiu profundamente o mundo - para tal, bastará a não
reclamação das alternativas referidas nos
parágrafos anteriores”.
JN/MS

egundo Sónia Carneiro, a parceria
de seis anos, renovada em 2017 já
com Pedro Proença na presidência
da LPFP, foi “um casamento feliz para as
duas partes, e ainda será durante mais 14
meses”.
“É uma relação de benefício para as
duas partes. Este é um momento como
outro qualquer [para anunciar], e permite à Liga ter 14 meses para encontrar um
patrocinador”, explicou.
Segundo a diretora executiva, os direitos de ‘naming’ da principal competição
portuguesa têm agora um “valor 30%
superior ao que foi negociado com a NOS
em 2017”, segundo um estudo encomendado pelo organismo.
Para a NOS, acrescentou, o objetivo
era “passar efetivamente a ser conhecida” por essa designação, o que “foi alcançado”, razão pela qual a Liga percebe
“os argumentos” para o final da parceria
por parte da operadora.
“Foram seis anos muito produtivos, de
crescimento em conjunto. É um virar de
página, mas só daqui a 14 meses, teremos
ainda muitas coisas bonitas com a NOS
até lá. (...) Agora é ir para o mercado a
seguir”, atirou Sónia Carneiro.
Em comunicado, a Liga deu conta do
final do contrato de patrocinador principal e ‘naming sponsor’ (o que atribui à
competição o nome da marca em questão) da I Liga portuguesa, sob alçada da
LPFP, que em 2017, aquando da sua renovação, foi estimado em 20 milhões de
euros pela imprensa desportiva.
Aquele organismo agradeceu à operadora, que será o parceiro exclusivo mais

longo da história, com sete anos, enquanto a NOS diz que “vê muito positivamente o resultado da parceria, ao longo das
últimas épocas, com a LPFP, que muito
contribuiu para uma maior visibilidade da
paixão que une os portugueses”.
O anúncio surge no dia em que o Benfica pediu para deixar a direção da Liga,
que integra ao lado de outros quatro primodivisionários, o F. C. Porto, o Sporting,
o Tondela e o Gil Vicente, além de Mafra,
Leixões e Cova da Piedade, da LigaPro.
Antes, na passada quinta-feira (21),
Pedro Proença pediu à mesa da Assembleia Geral a marcação de uma reunião
magna para 9 de junho, para discutir a
governação do organismo e apreciar o
apoio anunciado para os clubes da LigaPro, abandonada na sequência da pandemia de covid-19.
A liderança de Proença tem sido questionada depois de ter sido divulgada uma
carta do dirigente ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, solicitando a sua influência para fossem transmitidos em sinal aberto os restantes 90
jogos da I Liga, que tem reinício previsto
para 04 de junho, depois da interrupção
devido à pandemia de covid-19.
Por seu lado, a NOS registou prejuízos
de 10,4 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, contra 42,5 milhões de
euros em termos homólogos, admitindo
que os resultados foram “amplamente
impactados” pela pandemia, numa comunicação à Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM).
Nas telecomunicações, “os maiores impactos foram sentidos na receita de subscrição de canais ‘premium’, em particular
dos canais de desporto (Sport TV, BTV e
Eleven Sports) que foram disponibilizados
aos clientes de forma gratuita e nas receitas
provenientes do ‘roaming’ internacional,
fruto da impossibilidade de viajar”.
JN/MS
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Conheça o calendário da 25.ª à 33.ª jornada da Liga
clubes.A Liga Portugal anunciou, na passada sexta-feira (22), o calendário de nove
das 10 jornadas que faltam para concluir a
edição 2019/20 do campeonato nacional. A
retoma será feita um dia mais cedo do que
o previsto, a 3 de junho, uma quarta-feira,
e essa 25.ª ronda vai prolongar-se por cinco
m declarações após uma reunião na dias, até domingo (dia 7). Por definir fica
Câmara Municipal do Porto, com Rui apenas a derradeira jornada.
Confira o calendário completo das referiMoreira, Pedro Proença não coloca
de lado a possibilidade de colocar o cargo das jornadas da Liga
de presidente da Liga à disposição, mas recorda que este é um momento de grande
JN/MS
responsabilidade para o futuro de muitos
Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, admitiu
a possibilidade de colocar o lugar à disposição dos clubes à saída de um encontro com Rui Moreira, presidente da
Câmara Municipal do Porto.

E

Jornada 25

Jornada 28

Quarta-feira, 3 de junho

Jornada 31

Domingo, 21 de junho

Portimonense

14h00

Gil Vicente

Famalicão

16h15

F.C. Porto

Quinta-feira, 4 de junho

Gil Vicente

Quarta feira, 8 de julho
Aves

13h00

Segunda-feira, 22 de junho
Portimonense

Marítimo

13h00

Terça-feira, 23 de junho

Marítimo

14h00

V. Setúbal

Benfica

14h30

Tondela

V. Setúbal

14h00

Rio Ave

V. Guimarães

16h15

Sporting

Benfica

14h15

Santa Clara

F. C. Porto

16h15

Boavista

Sexta-feira, 5 de junho
Santa Clara

14h00

Braga

Aves

16h15

Belenenses

Sábado, 6 de junho
Boavista

Moreirense

16h15

Domingo, 7 de junho
Rio Ave

16h00

Quarta-feira, 24 de junho

Jornada 26

Quarta-feira, 10 de junho
12h00

Santa Clara

Portimonense

14h15

Benfica

F. C. Porto

16h30

Marítimo

Quinta-feira, 11 de junho
Belenenses SAD

14h00

V. Guimarães

Tondela

16h15

Aves

Sexta-feira, 12 de junho
Moreirense

14h00

Rio Ave

Sporting

16h15

Paços de Ferreira

Sábado, 13 de junho
Braga

Boavista

13h00

Marítimo

14h00

14h00

Portimonense

Aves

16h15

F. C. Porto

Quarta-feira, 17 de junho
Paços de Ferreira

14h00

Belenenses SAD

Rio Ave

16h15

Benfica

Quinta-feira, 18 de junho
Boavista

14h00

V. Setúbal

Sporting

16h15

Tondela

Sexta-feira, 19 de junho
14h00

Moreirense

Famalicão

16h15

Braga

Tondela

14h15

F. C. Porto

Famalicão

16h30

Benfica

Sexta-feira, 10 de julho
V. Guimarães

12h00

Gil Vicente

16h30

Braga

14h15

Moreirense

Sábado, 11 de julho
V. Guimarães

13h00

Belenenses SAD

Jornada 32

Sexta-feira, 26 de junho
Sporting

14h15

Domingo, 28 de junho
Santa Clara

13h00

Segunda-feira, 29 de junho
Aves

12h00

Moreirense

Marítimo

13h00

Benfica

P. Ferreira

16h15

F. C. Porto

Terça-feira, 30 de junho
Famalicão

12h00

Portimonense

V. Guimarães

14h15

V. Setúbal

Rio Ave

16h15

Braga

Quarta-feira, 01 de julho
Belenenses SAD

14h00

Tondela

Sporting

16h15

Gil Vicente

Santa Clara

14h15

Marítimo

V. Setúbal

12h00

P. Ferreira

Portimonense

14h15

V. Guimarães

Benfica

16h15

Boavista

Braga

16h30

Aves

Domingo, 05 de julho
Gil Vicente

12h00

Rio Ave

Tondela

14h15

Famalicão

F. C. Porto

16h30

Belenenses SAD

Moreirense

13h00

Segunda-feira, 13 de julho
Marítimo

14h00

Rio Ave

V. Setúbal

16h15

Famalicão

Terça-feira, 14 de julho
Santa Clara

12h00

Aves

Portimonense

14h15

Boavista

Gil Vicente

16h30

Tondela

Benfica

16h30

V. Guimarães

Quarta-feira, 15 de julho

Segunda-feira, 06 de julho

V. Guimarães

Portimonense

P. Ferreira

Sábado, 04 de julho

Santa Clara

12h00

Famalicão

Sexta-feira, 03 de julho

Terça-feira, 16 de junho

Rio Ave

16h15

Jornada 30
Gil Vicente

Quinta-feira, 9 de julho

Moreirense

Jornada 27
Segunda-feira, 15 de junho

Marítimo

Santa Clara

Boavista

V. Setúbal

16h15

14h15

Belenenses SAD

Famalicão

Boavista

Sporting

Jornada 29

13h00

V. Setúbal

P. Ferreira

Terça-feira, 9 de junho
Gil Vicente

14h00

14h00

Braga
Paços de Ferreira

Aves

Tondela

Quinta-feira, 25 de junho

Sporting
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Moreirense

12h00

P. Ferreira

Braga

14h15

Belenenses SAD

F. C. Porto

16h30

Sporting

Aves

16h15

Benfica

Jornada 33
Sábado, 18 de julho
Rio Ave

14h00

Santa Clara

Famalicão

16h15

Boavista

Domingo, 19 de julho
Belenenses SAD

14h00

Gil Vicente

V. Guimarães

16h15

Marítimo

Segunda-feira, 20 de julho
P. Ferreira

12h00

Portimonense

Tondela

14h15

Braga

F. C. Porto

16h15

Moreirense

Terça-feira, 21 de julho
Sporting

14h00

V. Setúbal

Aves

16h15

Benfica

Marcano
afastado
dos relvados
durante pelo
menos três
meses
O futebolista espanhol Iván Marcano,
do F. C. Porto, vai ficar afastado dos relvados pelo menos durante os próximos
três meses, devido a lesão, revelaram
esta quarta-feira (27) os ‘dragões’, em
comunicado enviado à Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários.
“O período expectável para o afastamento da competição não será nunca
inferior a três meses”, confirmou o F.
C. Porto.
Na segunda-feira (25), o defesa central foi operado a uma rotura de ligamento, uma intervenção que, segundo
o clube, decorreu “sem intercorrências”.
“Na sequência de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Iván Marcano já foi operado pela
equipa de José Carlos Noronha. A cirurgia teve lugar na Ordem de São Francisco, no Porto, e decorreu sem intercorrências”, informou o F. C. Porto.
Iván Marcano, de 32 anos, lesionou-se com gravidade na semana passada
e vai perder o resto da época, que regressa em 3 de junho com a visita do F.
C. Porto ao Famalicão, em duelo da 25.ª
jornada.
A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, em 3
de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai
ser o primeiro dos 90 jogos das últimas
10 jornadas, disputadas até 26 de julho.
Após 24 rondas, o F. C. Porto lidera a
competição, com 60 pontos, mais um
do que o campeão Benfica.
Além do principal escalão, também a
final da Taça de Portugal, entre Benfica e
F. C. Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19,
ainda em data e local a designar.
JN/MS
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Bruno de Carvalho ilibado no ataque a Alcochete
Fernando Mendes com prisão efetiva
sendo estes rodeados e sovados, mas também Misic, Fredy Montero, Bruno César,
Daniel Podence e Ruben Ribeiro foram alvos de bofetadas, empurrões e golpes de
cinto pelos arguidos. À saída, Jorge Jesus foi
atingido com um cinto por Ruben Marques.

Os juízes do Tribunal de Almada consideram que não houve autoria moral no
ataque à Academia de Alcochete e afastam assim Bruno Carvalho, Bruno Jacinto e Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, da participação no ataque. “Nada
se provou contra estes arguidos”, disse
Sílvia Pires, presidente do coletivo de
juízes. Tribunal afasta sequestro e terrorismo dos crimes cometidos no ataque
à Academia.

Afastado sequestro e terrorismo
do ataque à Academia
O tribunal condenou os agressores dos
jogadores do Sporting dos crimes de ofensa
qualificada, ameaça agravada e entrada em
lugar vedado ao público. De fora ficaram os
crimes de dano com violência, sequestro e
a agravação por terrorismo. Bruno de Carvalho, Nuno Mendes e Bruno Jacinto foram
absolvidos.

O

Fernando Mendes condenado a
prisão efetiva
Créditos: DR

ataque foi assim motivado pela derrota do Sporting na Madeira, que
afastou o clube da Liga dos Campeões e pela reação de jogadores aos apupos
da claque, no estádio e depois no aeroporto.
Sílvia Pires considerou que não houve
qualquer ordem do ataque na casinha da
Juve Leo, quando Bruno de Carvalho disse
“façam o quiserem”. Os juízes consideram
que o ex-presidente acrescentou à frase:
“mas depois digam-me”. Nem tão pouco o
clima de animosidade contra os jogadores,
através das publicações nas redes sociais,
esteve na base do ataque, como acreditava
o Ministério Público.
Também a participação de Mustafá e
Bruno Jacinto foi afastada e os episódios
como a conversa em que Mustafá disse a
Bruno Jacinto que o presidente sabia do
ataque, ou aquela em que Bruno Jacinto diz
a um dos invasores que os jogadores eram
bem malhados, foram desvalorizados.
O ataque foi organizado sem conheci-

mento superior, nem sequer por Mustafá,
líder do ataque, e serviu para “punir” os
jogadores “falta do cumprimento dos objetivos da época”, acredita o tribunal.
Ficou provado, no entanto, que Bas Dost
foi agredido à entrada do balneário com um
cinto por Ruben Marques, que o pontapeou

no chão na companhia de outros. O arguido
foi o único em tribunal a admitir agressões,
apenas com o cinto a Bas Dost, mas o coletivo de juízes não lhes deu credibilidade.
No interior do balneário, Acuña, Battaglia, William de Carvalho e Rui Patrício
foram os principais alvos dos agressores,

O Tribunal condenou o ex-líder da Juve
Leo a cinco anos de prisão efetiva devido ao
cadastro que este possui, por 17 crimes. A
mesma pena foi aplicada a sete outros arguidos, entre os quais Élton Camará, Nuno
Torres e Leandro Almeida, o agressor do
dente de ouro. O passado criminal fez com
que a pena não fosse suspensa, já que de
acordo com a juíza, “já tiveram muitas
oportunidades para corrigir o comportamento durante outras penas de prisão
cumpridas”.
JN/MS

COP pede explicações ao Governo
sobre regresso das competições

Luciano Gonçalves reeleito presidente
da APAF com recorde de votantes

Comité Olímpico quer “orientações específicas” e rápidas para se defender a
sustentabilidade das organizações desportivas na próxima época.

sexta-feira (22), em que nota ainda “a
inexistência de qualquer voto nulo ou
em branco”, tendo todos apostado na
candidatura única de Gonçalves, eleito
para mais quatro anos.
Além do presidente, a lista de órgãos
sociais conta com três vices: Gustavo
m comunicado, a Associação Por- Sousa, Nuno Conceição e José Rodrigues,
tuguesa de Árbitros de Futebol com Artur Soares Dias como presidente
(APAF) dá conta dos valores da da Mesa da Assembleia Geral.
JN/MS
eleição registada na noite da passada
Luciano Gonçalves foi no passado sábado (23) reeleito presidente da direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), numa eleição
com recorde de votantes nos 41 anos
da associação.

E

available at:

Viveiros Group

1325 St. Clair Ave W
Toronto

CalourA Bar & Grill Alves Meats
468 Rogers Rd
York

157 MacNab St N
Hamilton
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Comité Olímpico de Portugal
(COP) pediu esta terça-feira (26)
“orientações específicas” para a
retoma das atividades desportivas, nomeadamente no que diz respeito “ao regresso das competições e à utilização das
instalações interiores”.
Em carta enviada ao Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo
Rebelo, o COP nota a “necessidade” dessas
orientações “serem emanadas tão rapidamente quanto possível”, pois o organismo
entende que das mesmas “muito dependerá a sustentabilidade das organizações
desportivas, nomeadamente dos clubes, na
preparação da próxima época desportiva”.
No entender do COP, o restabelecimento
de sinais de retoma da atividade “será essencial” para potenciar uma melhoria do
processo de treino dos atletas que já pude- dos restantes atletas que representam a
ram regressar à prática regular, nomeada- larga maioria dos praticantes desportivos,
mente de alto rendimento e seleções na- assim como das respetivas famílias”.
cionais, para além de “resgatar a confiança
JN/MS
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V

ítor Baía, antigo guarda-redes
do F. C. Porto, faz parte da lista
de Pinto da Costa às eleições dos
azuis e brancos, na qualidade de vice-presidente. “É um momento de grande
felicidade para mim, o presidente acabou de me fazer o convite para integrar
a lista como vice-presidente e sinto-me
muito honrado. É um regresso a uma
casa que diz muito. Mais uma vez afirmo
que é um dos dias mais felizes da minha

35

Impedimento de contratação
de jogadores em risco

Vítor Baía integra lista
de Pinto da Costa nas eleições
O antigo guarda-redes do F. C. Porto
faz parte dos órgãos sociais da candidatura de Pinto da Costa à presidência dos azuis e brancos. Foi escolhido
para ser um dos vice-presidentes.

MILÉNIO | DESPORTO

vida poder regressar ao clube que tanto amo, agora para outras funções, mas
sempre com o mesmo intuito e objetivo
de o poder servir”, adiantou Vítor Baía.
“O convite é para vice-presidente do
clube, mas para a SAD a minha disponibilidade é total. Deixarei nas mãos do
presidente Jorge Nuno Pinto da Costa a
decisão de me colocar onde achar ser
útil para o F. C. Porto”, adiantou ainda
o antigo guarda-redes.
Trata-se de um trunfo de peso na candidatura de Pinto da Costa às eleições do
clube, marcadas para 6 e 7 de junho. O
presidente terá como adversários Nuno
bo e José Fernando Rio.
JN/MS
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Farense reage à queixa do Marítimo
e fala “em misturas de interesses”

“A medida cautelar hoje decidida pela
Autoridade da Concorrência ordenou a
suspensão imediata da medida imposta AdC impõe-se perante o potencial impacto
pela Liga aos clubes das duas divisões grave e irreparável de uma prática suscetível de lesar as regras da concorrência e que
profissionais do futebol português.
foi objeto de abertura de um inquérito tendeliberação da Liga de Clubes, que do por visada a LPFP”, lê-se na nota.
“Através de um acordo de não contrataimpede clubes da Liga e da LigaPro
de contratar jogadores que têm res- ção, as empresas abstêm-se de contratar os
cindido contrato por causa da pandemia de trabalhadores umas das outras, deste modo
covid-19, está em risco e pode ser anulada. renunciando à concorrência pela aquisição
Esta terça-feira (26), a Autoridade da de recursos humanos, para além de privaConcorrência (AdC) intrometeu-se na rem os trabalhadores da mobilidade labovontade dos clubes e emitiu um comuni- ral”, explica a AdC.
JN/MS
cado em que ordena a suspensão imediata
dessa decisão.

O Farense comentou na passada quinta-feira (21) a queixa apresentada pelo
Marítimo junto do Tribunal Arbitral do
Desporto (TAD) para anular a suspensão
definitiva da LigaPro, alertando para os
“perigos que as misturas de interesses”
podem incitar.

“

Este momento, que se deveria consagrar pela cooperação, altruísmo e
unidade, está a conhecer episódios
de incontornável segregacionismo e evidente misantropia. Não reconhecendo um
argumento válido que justifique a ação supramencionada, resta-nos alertar para os
perigos que as misturas de interesses podem incitar”, realçou o clube algarvio, em
comunicado.
Farense garante que lutará “até às
últimas consequências pelos direitos” da instituição, relembrando
que a anulação da subida acarretaria “um
impacto financeiro catastrófico”
“O Sporting Clube Farense está, de há
duas semanas a esta parte, a dar sequência às obras necessárias no Estádio de São
Luís de forma a cumprir escrupulosamente
com todos os requisitos da Liga. O Sporting
Clube Farense está, de há duas semanas a
esta parte, a fechar contratações com vista
à Liga. O Sporting Clube Farense está, de há
duas semanas a esta parte, a trabalhar de

O

acordo com as expectativas que nos foram
comunicadas pelos órgãos competentes
do futebol português”, refere o emblema
algarvio, de regresso ao escalão principal
após 18 anos de ausência.
Para o clube liderado por João Rodrigues,
“os danos desportivos e económicos para
todas as instituições e clubes de futebol,
provocados pela interposição desta ação
judicial sem qualquer fundamento, são
muito relevantes”.
Com base nesta ação, prossegue o Farense, “os dois clubes em lugar de promoção,
por mérito, competência e regularidade,
são, imagine-se, os mais prejudicados de
todo o campeonato”, abrindo caminho a
uma “indefinição latente” que “condiciona apenas aqueles a quem o planeamento
exige um esforço sobremaneira superior e
naturalmente mais ambicioso”.
“O Sporting Clube Farense irá respeitar,
mais uma vez, o bom senso, a ponderação
e a seriedade que estas matérias exigem.
No entanto, desta vez, exigimos, também
nós, respeito total”, finaliza o clube de
Faro, assegurando que “o tempo e o normal funcionamento da justiça permitirão
responsabilizar os promotores e autores
desta ação de impugnação, assim como o
ressarcimento dos prejuízos sofridos por
todos os lesados”.
JN/MS

Pedro Proença reage a cenário de
demissão: “A Liga é dos clubes”
Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, admitiu
a possibilidade de colocar o lugar à disposição dos clubes à saída de um encontro com Rui Moreira, presidente da
Câmara Municipal do Porto.

E

m declarações após uma reunião na
Câmara Municipal do Porto, com Rui
Moreira, Pedro Proença não coloca
de lado a possibilidade de colocar o cargo
de presidente da Liga à disposição, mas recorda que este é um momento de grande
responsabilidade para o futuro de muitos
clubes.
“A Liga é dos clubes. O presidente só estará na Liga enquanto os clubes quiserem.
Este é um momento de responsabilidade,
de retomar as competições. É vital que se
retomem as competições, se não retomarmos, temos diversas realidades de insolvência. É um momento de responsabilidade para todos. O presidente Pedro Proença
está sempre disponível para ouvir todas as
propostas dos clubes”, disse.
Todo este cenário de especulação deve-se ao pedido de Pedro Proença, junto da
Presidência da República e do Governo,
para que os jogos pudessem passar em sinal
aberto. Instado a comentar esta situação,
o presidente da Liga explicou o que tentou
implementar.
“O que tentámos potenciar foi que as en-

Créditos: DR

Créditos: DR

A

tidades governamentais pudessem injetar
dinheiro nos canais generalistas, que estes
pudessem adquirir conteúdos dos operadores e que os operadores pudessem ser
ressarcidos das perdas que tiveram durante
dois meses e que pudessem pagar aos clubes para fechar o ciclo”, afirmou.
JN/MS
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Feirense promete “ir até às últimas
consequências” contra a suspensão
da II Liga

A SAD do Feirense considerou, através
de um comunicado, que a suspensão
definitiva da II Liga portuguesa de futebol é ilegal, prometendo “ir até às últimas consequências” na defesa dos seus
interesses.

N

o documento, a SAD do Feirense
alega que a Liga Portugal “deveria
ter aguardado e retomar a Liga Pro
logo que fosse possível, seguindo o exemplo de outros países”, considerando a decisão daquele organismo “ilegal, precipitada
e não fundamentada”.
“Para que a Liga pudesse cancelar a Liga
Pro e ‘estabilizar’ a classificação final, teria
antes de ter alterado o respetivo Regulamento das Competições, em sede de Assembleia-Geral, o que torna a deliberação
da Direção da Liga ilegal”, lê-se no comunicado.
A SAD do Feirense considera que a decisão da suspensão definitiva da II Liga viola
os princípios da igualdade e da proporcio-

nalidade, tratando “de forma desigual” as
duas ligas profissionais.
“A única solução compatível com o princípio da proporcionalidade seria manter a
suspensão da competição até que as condições pudessem vir a permitir a continuidade da mesma, porque, só essa medida se
afiguraria a menos lesiva para os interesses
dos diversos participantes na Liga Pro”, refere o documento.
O Feirense revela ainda que, no dia 11
de maio, apresentou uma reclamação administrativa à direção da Liga Portugal,
aguardando que “esta se retrate e revogue
a deliberação referida”, anunciando que
poderá avançar com outras medidas que
possam reverter a decisão tomada.
“A CD Feirense SAD, os seus profissionais, os seus associados e adeptos sentem-se defraudados e desrespeitados e prometem defender os seus interesses até às
últimas consequências”, afirma a SAD.
JN/MS

Cova da Piedade recorre da despromoção

para o Conselho de Justiça
(TAD), uma questão que não se coloca neste momento em função do efeito suspensivo do recurso entregue na semana passada.
A 5 de maio, após confirmar o fim definitivo da época de 2019/20 da LigaPro,
a direção da Liga de clubes aprovou “por
unanimidade” a despromoção do Cova da
Piedade e do Casa Pia, assim como a prodocumento deu entrada na passada moção do Nacional e do Farense, o que
sexta-feira (23) no CJ e tem efeitos também levou o Marítimo a avançar com
suspensivos sobre a decisão da di- um recurso para o TAD, em 15 de maio.
No momento da interrupção da LigaPro,
reção da Liga, que a 5 de maio aprovou a
despromoção do Cova da Piedade e do Casa após 24 jornadas, o Casa Pia ocupava o 18.º
Pia, penúltimo e último classificados da Li- e último lugar, com 11 pontos, e o Cova da
gaPro no momento da interrupção do cam- Piedade o 17.º e penúltimo, com 17. O Vilafranquense era a primeira equipa a salvo da
peonato devido à pandemia de covid-19.
Caso o CJ da FPF decida indeferir o re- despromoção, com 24.
JN/MS
curso, os piedenses deverão avançar, então, para o Tribunal Arbitral do Desporto

O recurso do Cova da Piedade à despromoção do clube ao Campeonato de Portugal deu entrada na semana passada no
Conselho de Justiça (CJ) da Federação
Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou,
no passado sábado (23), o advogado da
SAD piedense.

O
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Estudo revela que Liverpool-Atl. Madrid
terá provocado 41 mortes por covid-19

e o diretor de saúde pública da cidade
de Liverpool, Matthew Aston, já tinha
dito, em abril, que a realização do encontro com adeptos nas bancadas foi
“um erro” e levou a um aumento de casos na cidade.
O autarca da cidade britânica, Steve
Rotheram, pediu em 23 de abril uma
investigação formal ao encontro, considerando “escandalosa” a possibilidade
de a partida ter levado a mais infeções.
Segundo o estudo, as 41 mortes aconteceram entre 25 e 35 dias após a partida, quando Espanha já registava perto de 640 mil casos positivos e o Reino
Unido perto de 100 mil.
Outro dos eventos analisados pelo estudo é o Festival de Cheltenham, onde
estiveram perto de 250 mil pessoas na sevitória colchonera por 3-2, ante gunda semana de março, e que provocou
o campeão europeu, aconte- “37 mortos adicionais” por covid-19.
ceu dois dias antes de o estado
JN/MS
de alarme ser decretado em Espanha,

Um estudo publicado pelo jornal
Sunday Times conclui que o jogo da
Liga dos Campeões de futebol entre
Liverpool e Atlético de Madrid, em 11
de março, levou a 41 mortes por infeção de covid-19.O estudo publicado
no passado domingo (24) pelo jornal
britânico, elaborado a partir de dados
do serviço nacional de saúde britânico (NHS), comprovou que o jogo,
ao qual assistiram cerca de três mil
adeptos do clube espanhol, provocou
mais mortes do que a tragédia do estádio Heysel, em Bruxelas, em 1985,
que registou 39 vítimas mortais entre
adeptos da Juventus e dos reds na
final da Taça dos Clubes Campeões
Europeus desse ano.

A

Federação alemã enfrenta
“a maior crise da história”
profunda crise económica” na história da
Federação Alemã de Futebol (DFB), mas
ressalva que esta “não está em risco de insolvência”.
Numa reunião realizada por videoconferência, a DFB anunciou o final da tempotesoureiro Stephan Osnabrugge rada para todas as competições juniores e
revelou números para apresentar para a segunda divisão feminina.
A DFB confirmou que a terceira divisão
numa assembleia geral que mostram uma possível perda de quase 77 mi- masculina será retomada no sábado, apesar
lhões de euros no pior dos cenários, mas das objeções de alguns clubes e federações
assegura que o défice será menor se os jogos estaduais, enquanto a I e II divisões foram
das seleções nacionais puderem recomeçar reiniciadas no início deste mês.
JN/MS
no segundo semestre de 2020.
Osnabrugge diz que isso significa “a mais

A Federação Alemã de Futebol anunciou,
esta segunda-feira (25), que enfrenta a
mais profunda crise económica da história, devido às pesadas perdas causadas
este ano pela pandemia de covid-19.
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BASQUETEBOL

Cestos da Euroliga só voltam
a mexer na próxima temporada
A Euroliga basquetebol, anunciou, esta
segunda-feira (25), que a época 2019/20
da Euroliga e da Eurocup, suspensas
desde 12 de março devido à pandemia
de covid-19, foram canceladas.

Créditos: DR

“

Época 2019/20 da Euroliga e da
Eurocup canceladas”, anuncia o
documento, adiantando que as
equipas participantes nas duas provas
transitam para a época 2020/21, tendo a
Euroliga início a 1 de outubro e a Eurocup a 30 de setembro.
Este foi o resultado da quarta reunião
da comissão executiva da entidade organizadora das duas competições desde
a suspensão da temporada e a decisão foi
tomada “depois de exploradas todas as
opções existentes”.
“A saúde e segurança dos nossos atletas, adeptos, “staff” e das comunidades locais continua a ser a nossa maior
prioridade”, avança o comunicado, explicando que “a diferente evolução da
pandemia nos diversos países não permitia que as equipas tivessem as mesmas condições para se prepararem”.
Assim, e em nome da “integridade
da competição”, eventuais modifica-

ções no sistema de competição foram
“descartadas”, sendo que a opção teve
também a intenção de “evitar alterações
que afetassem o calendário de 2020/21”.
“Esta foi, sem dúvida, a decisão mais
difícil que tivemos de tomar em 20 anos
de história. Por razões que fogem ao
nosso controlo, tivemos de cancelar a
época”, lamentou o diretor executivo da
Euroliga Basquetebol, Jordi Bertomeu.
A 26 de abril, tinha sido prometida
uma decisão definitiva para 24 de maio,
sendo que, então, a competição anunciou que pretendia - assim tivesse autorização das autoridades sanitárias e
governos - fechar a época entre 4 e 26
de julho, com a realização dos 54 jogos
da época regular em falta e de uma “final a oito”.
A principal competição europeia de
clubes contava com 28 jornadas disputadas, de 34, com os turcos do Efes a liderarem, com 24 triunfos, mais dois do
que Real Madrid e Barcelona e cinco face
a CSKA Moscovo e Maccabi Telavive estas cinco equipas já tinham garantido
um lugar nos oito primeiros.
JN/MS

NBA negoceia com Disney
para retomar competição em julho

O

s jogos poderiam ser realizados no
ESPN Wide World of Sports Complex, uma estrutura localizada no
Walt Disney World Resort, em Bay Lake,
próximo de Orlando, na Florida, uma infraestrutura que inclui nove campos e que
acolhe vários eventos desportivos amadores e profissionais durante o ano.
Esta estrutura pode albergar vários
jogos em simultâneo, pelo que o espaço não constituirá um problema, mesmo
que a liga norte-americana de futebol,
que também está em negociações para
retomar a temporada na Disney, esteja a
decorrer ao mesmo tempo da NBA, visto
que o complexo tem aproximadamente
40 quilómetros quadrados e 24 mil quartos de hotel que pertencem e são operados pela Disney.
O porta-voz da NBA, Mike Bass, revelou
que as negociações com a Disney ainda estão numa fase exploratória, mas mostra-se otimista.
“A nossa prioridade continua a ser a
saúde e a segurança de todos os envolvidos, e estamos a trabalhar com especia-

listas em saúde pública e com funcionários do Governo para definir as diretrizes
e garantir que os protocolos sanitários e
de segurança serão cumpridos a rigor”,
disse.
A NBA suspendeu a temporada a 11 de
março e foi a primeira das principais ligas
profissionais dos Estados Unidos a fazê-lo
depois de se tornar público que o basquetebolista Rudy Gobert, do Utah Jazz, testou positivo para a covid-19.
Entretanto, a lista de jogadores da NBA
com testes positivos da covid-19 subiu
para uma dezena, mas os nomes dos atletas infetados não foram divulgados, embora o comissário Adam Silver tenha afirmado no mês passado que o número real
de infetados era mais alto do que os dez
casos que foram reportados.
A NBA tem vindo a trabalhar há várias
semanas em inúmeros cenários de retorno da competição, tendo como denominador comum a criação de condições
para testar sucessivamente os atletas à
covid-19, e as equipas estão autorizadas
desde o passado dia 8 de maio a regressar aos treinos nas respetivas instalações,
ainda que não seja, para já, permitida a
presença de mais de quatro jogadores a
treinar em simultâneo.
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A liga norte-americana de basquetebol
(NBA) está a negociar com a Walt Disney para retomar a competição de forma
concentrada na Florida, em finais de julho, depois de a prova ter sido interrompida devido à pandemia de covid-19.
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Piloto suspenso por fazer batota num evento de... solidariedade
O piloto alemão Daniel Abt foi suspen- fiança, logo a desclassificação e uma mulso pela Audi depois de usar ajuda inde- ta de 10 mil euros.
Mas mais importante do que isso é o
vida de um profissional “gamer” numa
impacto que esta “batotice” pode ter na
corrida caseira.
carreira do piloto alemão, de 27 anos. É
“Race at Home Challenge” era que a Audi, com quem tinha contrato por
quase uma brincadeira, um even- mais 12 meses, também não gostou da
to de solidariedade para entreter, chico-espertice e já suspendeu Abt com
arrecadar algum dinheiro e dar que fazer efeitos imediatos.
“Integridade, transparência e resaos pilotos. Um deles, Daniel Abt, até é um
dos mais importantes da Fórmula E, mas peito pelas regras estão no topo das
agora tem o lugar em risco e já foi suspen- prioridades da Audi, e aplicam-se a
so pela Audi por ter levado a iniciativa de- todas as atividades. Por esta razão, a
Audi Sport decidiu suspender Daniel
masiado a sério.
Tudo porque durante o evento entregou Abt com efeitos imediatos”, lê-se no
o volante a um piloto virtual profissional, comunicado da marca.
.
que, claro, conduzia demasiado bem para
JN/MS
o que era suposto. Primeiro, foi a descon-
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GOLFE

Portugal Masters
e Open de Portugal
em equação

“

Não é certo que não haja Portugal Masters e não é certo que não haja Open
de Portugal. Vamos ter uma reunião
com o European Tour na próxima semana.
Existe a possibilidade de se fazer os dois
torneios, o Open de Portugal em setembro,
como previsto, e existe uma forte possibilidade do Portugal Masters ter de mudar de
data, mas está a ser a ser avaliado”, frisou o
presidente Miguel Franco Sousa.
Além de antever que, aquando da retoma dos circuitos, “os torneios não terão
púbico”, o dirigente federativo diz estar a
ser analisada a possibilidade de “suspender ou não, este ano, o Open de Portugal”,
prova pontuável para o Challenge Tour.

“Temos um contrato válido por três
anos com o nosso principal patrocinador,
que está totalmente comprometido em
fazê-lo. Mas a verdade é que um torneio
como o Open de Portugal, que tem um
cariz desportivo de dar lugar aos jovens
profissionais portugueses, e não havendo
necessidade de competir este ano, não
sabemos se se justifica ou não fazer este
torneio”, reconheceu.
O Open de Portugal, dotado de 200 mil
euros em prémios monetários, está previsto realizar-se entre os dias 17 e 20 de
setembro, no Royal Óbidos Spa & Golf
Resort, enquanto o Portugal Masters,
torneio do European Tour que distribui
1,5 milhões de euros em prémios monetários, terá lugar no Dom Pedro Victoria
Golf Course, entre 22 e 25 de outubro.
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A Federação Portuguesa de Golfe avançou, na passada quinta-feira (21), que a
realização do Portugal Masters e do Open
de Portugal está a ser equacionada após a
suspensão das provas devido à pandemia.
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VOLEIBOL

O voleibol e o futebol são modalidades com risco de contágio pelo novo
coronavírus “semelhantes e baixos”,
afirmou Nélson Puga, responsável pelo
departamento médico das seleções de
voleibol e pelo departamento médico
do F. C. Porto.

Nélson Puga, médico do
F. C. Porto: “Voleibol e futebol
têm risco baixo de contágio”

Créditos: DR

“

Os riscos são semelhantes e baixos,
em meu entender. Por um lado,
menores porque no voleibol ainda
existe menos contacto físico e, por outro,
ligeiramente maiores porque no pavilhão
o voleibol é praticado em recintos fechados”, disse, em entrevista à Federação
Portuguesa de Voleibol (FPV).
Nélson Puga, que também chefia o departamento médico do F. C. Porto, entende que a modalidade na qual se notabilizou
como jogador tem semelhanças com o futebol no que diz respeito ao risco de contágio, considerando que o risco “é baixo”.
O médico, que foi o primeiro jogador a
atingir as 100 internacionalizações pela
equipa portuguesa de voleibol, lembra
que na modalidade, os contactos “apenas
se verificam durante escassos segundos e
na maioria das vezes espaçados de mais
de 1,5 metros de distância”.
O médico defendeu ainda que acredita que seja possível retomar os treinos e
competições no voleibol em breve.

“Acredito que a curto/médio prazo
haja condições para retomar treinos e
competições. O que é preciso é que seja
apresentado um plano de contingência
com uma proposta de adaptação às novas
realidades e que esse plano seja debatido
e aprovado pelo Governo e em particular
pela DGS”, afirmou.
Nélson Puga defende a retomada dos
treinos com a aplicação das medidas de
proteção recomendadas para DGS, que
passam, entre outras, pelo “uso obrigatório de máscaras nos recintos fechados
(com a exceção para os atletas enquanto
no desempenho da sua atividade), criação de regras de distanciamento entre
todos, implementação de normas mais
rígidas de desinfeção e higienização dos
espaços e monitorização de temperatura
e sintomas à entrada dos recintos”.
Esta época, em Portugal, as competições voleibol, foram canceladas sem atribuição de título, devido à pandemia de
covid-19, tal como sucedeu com andebol,
futsal, basquetebol e hóquei em patins.
A Liga portuguesa de futebol tem reinício previsto para 3 de junho, depois de
uma paragem de mais de dois meses, devido à pandemia de covid-19.
JN/MS
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CANOAGEM

Seleção nacional
sénior de canoagem
regressa aos estágios

“

Fernando Pimenta, Emanuel Silva,
João Ribeiro, Messias Baptista, David
Varela, Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Francisca Laia, atletas incluídos no
Projeto Olímpico, estão de regresso aos estágios, depois de a pandemia de covid-19
ter limitado bastante o treino dos atletas
de alto rendimento da equipa nacional sénior”, refere o organismo, em comunicado.
Segundo a federação, até final do mês de
maio Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos, ambos atletas do Benfica, acompanhados pelo técnico nacional Hélio Lucas, vão
estar em estágio em Avis, no concelho de

Portalegre. No Gerês, no Rio Caldo, o técnico Rui Fernandes vai trabalhar com o K4
masculino, constituído por Emanuel Silva e
David Varela, do Sporting, e João Ribeiro e
Messias Baptista, do Benfica, até ao dia 30 de
maio.
Francisca Laia, que representa o Sporting,
encontra-se em estágio no Rio Caldo, no
Gerês, acompanhada pelo técnico nacional
Leonel Correia, enquanto a benfiquista Teresa Portela, se mantém em preparação domiciliária.
A federação avança que todos os atletas,
equipa técnica e staff de apoio foram submetidos a testes serológicos e que foram
“tomadas medidas em termos de organização dos estágios, por forma a minimizar o
risco de contágio”.
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A seleção nacional sénior de canoagem
regressou aos estágios em Avis e no Gerês, após a paragem devido à pandemia
de covid-19, revelou na passada quinta-feira (21) a federação.
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TÉNIS

Djokovic reúne craques do ténis em
torneio solidário
firmaram a disponibilidade.
Recentemente as autoridades internacionais do ténis anunciaram que os circuitos ATP e WTA, parados desde meados de
março, não voltarão antes do fim de julho.
“Somos profissionais do desporto e
queremos jogar”, justificou Djokovic, que
Espero que, respeitando as regras nesta pandemia esteve confinado em Esem vigor, que possamos acolher panha, onde continuou a “treinar todos os
público”, disse Djokovic, tenista dias”.
Os países dos Balcãs ficaram relativasérvio que lidera o ranking mundial, e
que revelou que as receitas reverterão a mente incólumes à covid-19, registando menos de 20.000 casos e cerca de 650
favor de várias instituições de caridade.
O austríaco Dominic Thiem, terceiro jo- mortes numa região com cerca de 22 migador da classificação ATP, o alemão Ale- lhões de habitantes.
xander Zverev, sétimo, e o búlgaro Grigor
JN/MS
Dimitrov, 19.º, são os tenistas que já con-

Várias estrelas do ténis internacional
vão jogar entre junho e julho na Sérvia, na Croácia, Montenegro e na Bósnia-Herzegovina, num torneio de cariz
humanitário organizado por Novak
Djokovic.
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“
Naomi Osaka
foi a desportista

mais bem paga em 2019
100 atletas mais bem pagos do mundo, com
Osaka, vencedora de dois torneios Grand
Slam, em 29.º lugar no global, quatro postos
à frente da também tenista Williams.
O valor é ainda uma receita recorde para o
desporto feminino, com as duas atletas a ficarem acima dos 27,3 milhões de euros que a
egundo os dados revelados pela revista também tenista Maria Sharapova, da Rússia,
Forbes, desde 2016 que não figuravam arrecadou em 2015.
JN/MS
duas mulheres numa mesma lista de
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A tenista japonesa Naomi Osaka, de 22
anos, foi em 2019 a desportista mais
bem paga com receitas na ordem dos
34,3 milhões de euros, destronando Serena Williams, que tinha liderado a tabela da Forbes nos últimos quatro anos.
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Residential sector says

change will be vital

in a post-COVID world
This is the second of a two-part series examining the construction industry’s reaction to the Ontario government’s May 14 announcement to lift the essential construction restrictions that were imposed during the COVID-19 pandemic and allow the resumption in all sectors starting May 19. This article explores how residential construction stakeholders view the resumption of work in
the sector and what changes may need to be made in the future.
A post-COVID-19 world is going to look
vastly different for residential construction in Ontario, say industry leaders in
the sector, with a willingness for change
being instrumental in order to meet new
challenges.

“

When the industry reopens fully, the
plan application, permitting and inspection process is really going to have
to work in lockstep with the industry and
support the industry,” explained Richard
Lyall, president of the Residential Construction Council of Ontario.
“The big thing now is they (municipalities) are really going to be motivated to
do that given the need for economic ac-

tivity and what municipalities are going
through with respect to their coffers. This
is going to open the door for needed modernization of certain systemic processes
and going paperless in aid of distancing.
There are safety considerations alone that
make it necessary. This is the story that is
going to start unfolding now.”
The industry that was permitted to
work during the pandemic fared relatively well, he added, with a low number of
COVID-19 cases on jobsites.
When the pandemic began to escalate Premier Doug Ford announced in
late March that much of the construction sector was considered essential,
such as projects associated with health
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care, transportation and transit, as was
“construction work and services, including demolition services, in the industrial, commercial, institutional and
residential sectors.” The list was pared
down when safety concerns arose. Over
the past six weeks, the government has
slowly added to the list of permitted
projects, eventually opening it up completely on May 19.
“I was aware how well our industry has performed, so to my mind there
was no reason not to open the rest of the
construction industry and construction
is just so critical for the economy,” said
Lyall, adding workers are also eager to
get back to work and earn a living.

“It’s vitally important to keep housing construction going because we had a
housing crisis, still do, and time lost in the
production process cannot be made up.”
He also spoke about the safety protocols
with respect to hygiene and sanitation on
jobsites that have been put in place.
“We developed the protocols and implemented them on the work that has
been performed. The one thing I am
stressing is that we’re going to continue
doing that,” said Lyall.
“As things open up and the numbers
keep going down, we are going to have
to make sure these protocols remain in
place because we are going to have another wave of this virus in the fall, we just
don’t know exactly when. I’m confident
that now that we have these protocols in
place, we’re working with them, we have
been successful with them, providing we
maintain our discipline, we will be able
to work right through another wave in
our industry.”
Andy Manahan, executive director of
the Residential and Civil Construction
Alliance of Ontario (RCCAO), said he expects there will be greater market uncertainty in the commercial sector than in
the residential sector.
“Those private sector investors that
were thinking about building a commercial
plaza or suburban office building, they’re
going to having second thoughts about that
because of COVID,” Manahan explained.
“I’m not saying that everything is going to be smooth sailing for residential,
but certainly lowrise, compared to highrise, I think there will be more certainty.”
With respect to infrastructure, municipalities may not be able to proceed with
planned projects right away, said Manahan.
“Municipalities have experienced a
cash crunch and they may not proceed
with their full list of projects until some
of that federal or provincial stimulus
funding is received,” he explained.
Since oil prices are down, prices for asphalt are also down which translates to
lower prices for roadwork, he added.
“It’s an ideal time to do roadwork,”
Manahan said. “What better time to do
that kind of work when there are relatively few people on the road compared
to pre-COVID.”
Joe Vaccaro, CEO of Ontario Home
Builders’ Association, said the association supports the Ford government’s
decision to resume all construction activities at this time.
“The reactivation of construction and
renovations for both residential and
non-residential means the industry can
work through the short Canadian construction season and deliver the keys to
businesses waiting for their new work
spaces and thousands of families waiting
for the keys to their new homes,“ he said
in a statement.
DCM/MS
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A ilha das pedras negras
Ilha Faial em frente

Foi um sedutor marinheiro americano
quem, nos meus anos de juventude, me
falou sobre a ilha do Pico, nos Açores,
com tal admiração e fascínio que jurei
a mim mesma ir ver esse lugar com os
meus próprios olhos. Nessa altura, a ilha
era ainda terra de baleeiros; da boca
dele, ouvi histórias sobre a bravura dos
picarotos, caçadores afamados de baleias que deixaram a sua terra e foram
caçá-las para a América.

Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

A

Ilha da Montanha, como é conhecida
por muitos, de pedras de lava negras
resultado de erupções há muitos milhares de anos, e com formato de vulcão,
lembra-nos, por causa disso, a sua formação. Tenho pena de nunca ter subido ao
cume, ao “Piquinho” mas, por outro lado,
percorri, na Gruta das Torres, túneis impressionantes escavados pela lava ardente
nas entranhas da terra, uma experiência
imperdível para quem quer conhecer a ilha
por dentro e por fora.
Das diversas vezes em que visitei o Pico,
guardo lembranças inolvidáveis. Fui na
altura das Festas do Divino em que a religiosidade do povo açoriano se revela de
forma única, com suas coroações cheias
de pompa e cor. A partilha das sopas, da
carne, do vinho e das rosquilhas doces estende-se a todos, locais e visitantes, com
uma generosidade sem igual. Participei
numa festa de São João - bailaricos anima-

Delícias da ilha na adega de amigos

dos com chamarritas -, em que a alegria
e convívio genuínos me fizeram esquecer
estar longe da família e amigos. Aceitei o convite duma família de pescadores
e, num barco precário, acompanhei, no
canal, a procissão da Senhora dos Navegantes rezando para voltar sã e salva. Fui
observar baleias, abundantes nos mares
açorianos, aguardando ansiosa e entusiasmada pelo esguicho que denuncia a presença desse animal poderoso. As lágrimas
vieram-me aos olhos, ao avistar vários
desses cetáceos descomunais, e não pude
deixar de pensar na coragem dos homens
que, durante séculos, desafiavam aquela
força da natureza.
Para compreender a Ilha do Pico é necessário ler a obra do escritor Dias de Melo
(1925-2008). Um dos seus livros “Pedras
Negras” é primordial para quem queira
conhecer a dureza da vida dos picuenses,
em particular a dos caçadores de baleias,
atividade que ocupava a maior parte dos
homens, até à sua proibição, nos anos
1980. Sidónio Bettencourt e Ermelindo
Ávila são autores dos textos de uma publicação mais recente “A Balada das Baleias”
(2007), com fotografias de Sérgio Ávila,
um registo exemplar sobre a memória da
baleação, que vieram lançar a Toronto.
Há na ilha dois museus que satisfazem
a nossa vontade de conhecer o modo de
vida e a indústria profundamente ligados
a essa terra: o Museu da Indústria Baleeira
em São Roque e o Museu dos Baleeiros, nas
Lajes. Objetos utilitários e artísticos, pinturas, arquivo fotográfico, biblioteca especializada e exposições temporárias dão
a qualquer pessoa a oportunidade de ficar
a conhecer, de forma superficial ou profunda, a atividade da caça à baleia.

Passear pela ilha do Pico, a segunda
maior em extensão de todo o arquipélago e com fraca densidade populacional,
convida a parar em pequenas freguesias e
vilas. Rochedos negros de formas agrestes
abrigam praias de águas transparentes e
convidativas para quem goste de mergulhar. É impossível, porém, não reparar nos
“currais” de vinhas que atraem pela sua
originalidade, com destaque para o Lajido
de Santa Luzia e o da Criação Velha. São
quilómetros de pedras de lava, dispostas
em quadrados pequenos onde o verde da
vinha inesperadamente sobressai. Justificadamente, desde 2004, a UNESCO considerou a paisagem da cultura das vinhas
Património da Humanidade e os turistas
deslumbram-se com tal fenómeno. Em séculos passados, a reputação do vinho que
ali se produz levou-o à mesa dos czares da

Império do Divino - São João

Rússia. Agora, à disposição de qualquer
um, não saímos sem o provar, deliciados.
Ao longo dos anos, fiz amigos originários do Pico. Já passei horas de convívio
em “adegas” tradicionais onde a boa comida, vinho e conversas pela noite fora
ajudaram a consolidar amizades. Recebo
convites para voltar e ficar em suas casas, se assim o desejar. As lembranças que
guardarei para sempre consolam-me e
ajudam-me a encontrar a paz, nestes tempos de grande incerteza em que vivemos.
Gostaria de ajudar um estudante da U of T
a ir visitar um país de língua portuguesa?
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible)
www.donate.utoronto.ca/Marujo
Imagens cedidas por Manuela Marujo
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Terra Viva
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Radiação
ultravioleta
O
Paulo Gil Cardoso
Opinião

Estamos numa altura do ano em que
normalmente expomos mais a nossa
pele aos raios ultravioleta. Esta exposição tem alguns riscos, ainda para mais
num momento em que estivemos confinados devido à corrente pandemia.
Mas o que são os raios ultravioleta?

ra, os raios ultravioleta são um tipo
de radiação emitida pelo Sol, e têm
este nome porque ficam para além da
cor visível que tem por limite na visão humana a cor violeta. São, portanto, uma espécie
de luz invisível que nos chega vinda do Sol.
Esta radiação tem um largo espectro de
elevada energia de fotões e é particularmente nociva apesar de não se verificarem sintomas imediatos, o que potencia ainda mais a
sua perigosidade. As fontes de UV incluem o
Sol, luz negra, arcos de solda e lasers de UV.
À medida que esses raios chegam ao
planeta, eles vão perdendo força, pois colidem com outras partículas de energia ao
entrar na atmosfera, essencialmente com
a tão falada camada de ozono.

Os raios ultravioleta podem ser ao mesmo tempo bons e nocivos.
Os raios que penetram na Terra, numa
das suas formas, são capazes de agredir a
pele humana, os olhos e os genes, provocando doenças.
Esta radiação, no entanto, é responsável
por garantir quase todas as formas de vida
na Terra.
Em pequenas quantidades esta radiação é benéfica ao corpo humano sendo
responsável pela formação de vitamina
D e pelo bronzeamento da pele. Além de
fortalecer o sistema imunológico, regula
a pressão arterial, auxilia na prevenção
de doenças cardíacas, ajuda a prevenir a
diabetes de tipo 2 e alguns tipos de cancro

(por exemplo da mama, próstata pulmões
e intestinos) e pode agir também como
antidepressivo.
Mas relembro, os níveis de radiação
ultravioleta com um índice muito elevado podem representar riscos para a saúde - não devemos ter exposições muito
prolongadas ao Sol e devemos proteger
essencialmente as crianças, por terem
uma pele mais frágil. Nada que um boné,
uns óculos de sol e protetor solar não resolvam.
Aqui temos mais uma vez a confirmação de que se compreendermos a natureza
e tentarmos ter uma relação equilibrada
com ela só temos a ganhar. Desfrutem da
natureza com respeito e admiração.
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como molhos e tomate, por exemplo - o fermentação lenta. As opções integrais são
sempre melhores, pois contêm mais fibras.
pão necessitará de ser mais espesso.
Para além disso, nunca esquecer que apesar de esta ser uma alternativa rápida de
refeição, não tem necessariamente de seguir a “filosofia” da fast food - escolham
os ingredientes certos para que esta seja
equilibrada e saudável, com ingredientes
de qualidade. Não se esqueçam de incluir,
pelo menos, um vegetal na vossa sanduíche
- experimentem, por exemplo, alface, rúcula, misturas de folhas verdes ou tomate.

Sanduíches:
segredos em
camadas!

Não sejam preguiçosos!

Quando prepararem a vossa sanduíche utilizem pão feito no próprio dia. Se estiverem
a pensar em preparar uma tosta, não se esqueçam que as fatias de pão devem ser bem
finas e prensadas e não torradas numa torradeira, de forma a que fiquem bem crocantes!
Ah, mais uma dica: quanto mais escuro e
espesso, mais rico será o pão.
Cheese lovers
Se são daqueles que pensam que sanduíche só é sanduíche quando leva queijo, fiquem sabendo que o devem colocar junto
ao pão de forma a “reforçar” a base. No
caso de utilizarem carne, o queijo deve
ficar junto da mesma – vão ver que o seu
sabor se realçará!
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Até uma sanduíche precisa de um pouco
de amor! Não se esqueçam de retirar a pele
do tomate e dos pimentos, caso os usem,
visto que a mesma é indigesta. A mesma
dica se aplica aos enchidos, já que sem ela
este tipo de alimentos acabam por ter um
Atenção aos molhos!
sabor melhor.
Evitem o excesso de molhos – e esta é uma
dica que serve para diversas situações. Por
Proteína?
exemplo: quando temperarem as verduras
Não é obrigatório que esta refeição ou snack que vão utilizar na vossa sanduíche, fapossua proteína na sua composição - no en- çam-no numa taça à parte. Convém ainda
tanto, se fizerem questão (ela é importante, relembrar que é sempre preferível utilizar
por exemplo, para a reparação e manuten- molhos feitos em casa – há imensas reção da massa muscular), podem optar por ceitas, incluindo as mais saudáveis e mecarnes magras (peito de frango, peru ou nos calóricas, de maionese, ketchup – se
lombo de vaca) ou por peixes como o atum, gostarem de arriscar, experimentem um
salmão ou sardinhas. Se seguirem uma ali- “ketchup” de morangos -, mostarda e até
mentação ovolactovegetariana podem uti- de um delicioso molho aioli espalhadas pela
lizar queijo flamengo fatiado, queijo cottage internet. Experimentem!
ou ricota e/ou ovos (cozidos ou mexidos).
E não se esqueçam que os molhos só devem
ativas… quando preparadas com os alimen- Se forem vegan, podem sempre adicionar à
Há por aí fãs de sanduíches?
ser colocados na altura em que vão comer
tos certos, é claro! O segredo está nos por- vossa sanduíche um hambúrguer de grão de
as sanduíches!
bico
ou
almôndegas
de
soja,
por
exemplo.
menores.
Vamos
descobrir
alguns
deles?
s verdadeiros apreciadores deste
“snack” com certeza concordarão
Terminar em beleza
comigo: não é qualquer um que
O pão
Pensem primeiro no conteúdo
consegue fazer um sandes “no ponto”! É
Apostem em gorduras boas para dar o toque na confeção das mesmas é necessário É importante sabermos o que vamos colo- Para além de, como foi dito anteriormente,
que final à vossa sanduíche – um pouquiseguir algumas diretrizes para alcançar a car no interior da nossa sandes para, assim, este ter de ser escolhido tendo em conta o
nho de azeite combina bem com a maioria
perfeição…
conseguirmos escolher o tipo de pão per- conteúdo, deverá ainda ser preparado redos ingredientes!
Esta pode ser uma ótima alternativa de re- feito - por exemplo, se os alimentos que correndo a farinhas biológicas, com leInês Barbosa/MS
feição ou lanche para pessoas fisicamente a compõem possuírem muitos líquidos, veduras naturais e sem químicos e ser de

Estações do ano
e mudança de
perspetiva

A
Adriana Marques
Opinião

Dias atrás começou a esquentar. As
árvores em frente onde moro simplesmente estouraram em folhas verdes,
brilhantes e vistosas. Como num passe
de mágica, de um dia para o outro, a
vida ressurgiu. Um calorzinho gostoso,
que há meses não sentia, me deixou feliz e me fez lembrar momentos de quase
toda uma vida vivida no Brasil, quando
sentia esse calor, tinha árvores e pássaros no meu dia a dia e não me dava conta do quanto isso era importante.

qui no Canadá são meses de frio
intenso, de recolhimento forçado.
Claro que tem a sua beleza e importância mas, são meses e meses sem poder
vestir uma roupa leve ou sair na rua de
chinelos, andar de bicicleta, correr contra
o vento; normalidades que eu, no Brasil,
não imaginava o quanto sentiria falta.
Mas, morar aqui, me ensinou a valorizar
cada momento vivido, inclusive no frio intenso. Me divirto muito com a neve e me
encanto com os flocos que caem. Me lembro dos filmes que assistia quando criança e
sonhava com aquele mundo branco de neve
tão lindo e distante da minha realidade.
A conclusão que eu tiro desse recorte da
minha vida é a importância da mudança
de perspectiva.
Precisei passar por certas experiências
que me fizeram valorizar momentos, pessoas e fases da existência. Já ouviu alguém
falar: “só valorizou quando perdeu”? É
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mais ou menos por esse caminho. A impressão que tenho é que nunca estamos
presentes e gratos com o momento que
vivemos. Nos prendermos ao passado:
“ah, eu era feliz e não sabia” e ao futuro:
“só vou ser feliz no dia em que realizar tal
coisa”. Não nos satisfazemos com o que a
vida nos apresenta.
Outra consideração que faço a respeito
da importância da mudança de perspectiva, é a possibilidade (se não concretamente, pelo menos na imaginação) de experimentarmos o 8 e o 80, ou seja, sentir
os contrapontos do mesmo fato. Isso nos
dá condições de nos tornarmos mais metaformáticos e compassivos.
Cada vez que incorporamos em nós
mesmos que as perspectivas são diferentes para todos, aprendemos a ter, cada vez
mais, respeito pelo próximo. Como assim?
Entender que cada um de nós carrega uma
bagagem, uma experiência, ou está numa

fase da vida e que o meu olhar, definitivamente, não é o olhar do outro, gera um
senso de empatia e respeito ao momento
de cada um. É difícil sim, eu sei. Particularmente, ainda tenho muita dificuldade em
entender a perspectiva alheia, diferente
da minha. Mas percebi a necessidade que
é exercitar esse olhar compreensivo, sem
julgar, pois também somos medidos pela
lente do outro. Ou seja...
Acredito que essa postura de respeito
possibilita as discussões de ideias antagônicas, discussões essas tão necessárias para
nossa evolução como sociedade. Ouvir opiniões diferentes e poder dizer nossas próprias é algo imperativo numa democracia.
Porém, se nos fecharmos dentro das nossas
próprias perspectivas estaremos fadados a
estacionar no mesmo ponto em termos de
conhecimento e aprendizado. E parar no
tempo nunca é bom, afinal de contas, a vida
é dinâmica. As estações do ano mudam, as
sementes germinam, os bebês se tornam
adultos, o tempo todo ocorrem transformações na natureza, na tecnologia; então
por que congelar nossas percepções sobre
um determinado assunto?
Deixe-me fazer uma pergunta: Tem
alguma coisa que você mudou dentro de
você? Algo que você olha para trás e pensa: como eu pude pensar sobre aquele assunto daquela maneira? Pois é! Talvez o
que você pense agora seja completamente
diferente do que você pensará amanhã.
Tudo depende da abertura que damos ao
novo, ao diferente, ao inusitado.
Mudar faz parte da nossa natureza.
Não paremos nas estações, seja calor ou
frio, vivamos hic et nunc (aqui e agora), e
apreciemos cada uma dessas fases que enriquecem a nossa perspectiva e colaboram
para nosso amadurecimento.
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Contest

Colouring during the lockdown
You can win a pair of Maple Leaf tickets for the best coloured cartoon!
Colour the cartoon below, fill in the box information and send a photo to "Stella's Studio" e-mail s.jurgen@mdcmediagroup.com. During the next few weeks we will print a series
of cartoons related to the COVID-19 lockdown period. Send us as many as you wish before June 30, 2020. Do a good job and good luck! Age group 4 to 16 (inclusive).

HERE TO HELP YOU WITH
YOUR MORTGAGE NEEDS
FSCO License #13060

PAULO ROCHA

Mortgage Agent #M13001229

416.432.7662

paulo.rocha@mortgagescout.ca

MARLENE CARVALHO
Mortgage Agent #M17000762

416.821.7247

marlene.carvalho@mortgagescout.ca

DENNIS DA CUNHA
Mortgage Agent #M15000923

416.879.4392

dennis.dacunha@mortgagescout.ca

FALAMOS PORTUGUES
MORTGAGESCOUT.CA
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ARTE NA AREIA
Andoni Bastarrika é um artista espanhol que encanta os seus conterrâneos
do País Basco com esculturas feitas de
areia e outros materiais, há cerca de
uma década. Recentemente, uma das
suas obras, a de um touro deitado, tornou-se viral no Reddit, dando rápida e
intensa projeção ao trabalho ultrarrealista do escultor autodidata.
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Na arte contemporânea, artistas servem-se de vários materiais para se expressar.
Para Bastarrika, o material por excelência
é a areia. Plástica, porém instável, a areia
é utilizada em competições para construções do tipo castelos. No entanto, pelas
mãos deste artista surgem animais que
qualquer um tomaria como reais se os visse à distância.
Ao contemplar os trabalhos de Bastarrika
no Facebook e no Instagram, pessoas não
param de comentar sobre o realismo das
esculturas, desde a definição muscular até
à subtileza dos pelos e o brilho dos olhos.
Há momentos em que pensamos estar
diante de um achado arqueológico, mas

são mesmo trabalhos sensivelmente produzidos.
O escultor revela que a sua obra teve início no verão de 2010, quando levou as suas
duas filhas à praia. A primeira escultura
realizada por ele foi uma Pequena Sereia.
Mas, ao começar o trabalho, diz ter percebido o que ele chama de “dom”, que é a
fluidez das suas mãos. “Elas sabiam o que
estavam a fazer”, afirmou Bored Panda.
A resposta das pessoas foi tão positiva
e encorajadora que Andoni começou a
dedicar-se mais à sua recém-descoberta
forma de arte: experimentou novos tipos
de areia e procurou desenvolver novas
técnicas. Muito rapidamente, deu por si
a apresentar-se como escultor de areia,
e até a faturar um dinheiro extra com o
trabalho.
Numa publicação no Facebook, falou sobre a forma como esta arte o influencia na
vida: “A areia fascina-me porque não importa a forma com a qual a encaramos, ela
sempre vai ensinar-te coisas se estivermos
disposto a aprender”.

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda opinião GRATUITA caso não esteja satisfeito com a atual

Os nossos serviços:
• Income taxes (comerciais, empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
• Protestos e apelos
• Serviços de contabilidade

(416) 603-0842
Toll Free: 1 888 232 6326

• Impostos de venda federal e porvincial (HST, GST, PST & QST)
• Aplicações ITN (números segurança social temporário
• Registo de corporações

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

1325 St. Clair Avenue West,
Toronto, ON M6E 1C2
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PENÉLOPE

Diogo Piçarra surpreendeu os seguidores e
fãs nas redes sociais ao partilhar novas fotografias da filha, fruto da relação com Mel
Jordão. Nas imagens, a pequena Penélope,
de dois meses e meio, surge bem-disposta e
sorridente enquanto é fotografada pelo pai.
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As expressões de alegria da bebé enternecem
os fãs do cantor, que não hesitaram em deixar elogios à beleza e simpatia da menina.

Chrissy Teigen, de 34 anos, usou as redes sociais para dar a conhecer que se está a preparar para passar por uma intervenção cirúrgica. A mulher de John Legend revela que
deseja diminuir o tamanho das mamas. O intuito é recuperar conforto, autoestima e voltar a sentir-se melhor com o próprio corpo.
“Olá olá! Partilhei no Twitter que fiz um
teste à COVID, porque vou passar por uma
cirurgia em breve. Muitas pessoas estão
naturalmente curiosas (e a fazer barulho
sobre o assunto!) por isso vou esclarecer:
vou diminuir o tamanho das minhas mamas! Elas foram ótimas para mim durante
muitos anos, mas estou cansada. Adorava
poder fechar um vestido que é do meu tamanho, deitar-me de barriga para baixo de
forma confortável. Não é grande coisa! Não
se preocupem comigo. Está tudo bem. Vou
continuar a ter mamas, elas vão continuar
a ter gordura. E é isso mesmo que as mamas são em primeiro lugar. Um absurdo e
milagroso saco de gordura ️”, escreveu nas
redes sociais, partilhando uma fotografia a
preto e branco em que surge em topless.

❤
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CIRURGIA

De recordar que a 21 de maio de 2019, 20
dias após o marido ter sofrido um enfarte
do miocárdio, Sara revelou que tinha sido
operada a um tumor maligno no ovário,
sendo que terminou o tratamento em outubro do mesmo ano.
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EXERCÍCIO FÍSICO

Raquel Strada usa as redes sociais para revelar que se rendeu a algo inesperado durante o
período que passou em casa. “Malta, e eu que
na quarentena comecei a fazer exercício físico? É daquelas coisas que nunca pensaram
ouvir-me dizer, não é? A verdade é que tanto
tempo em casa e tanta coisa boa na despensa
obrigou a tal”, escreveu a apresentadora, que
não tinha o hábito de praticar exercício regularmente. Resta saber se este novo estilo de
vida vai manter-se daqui para a frente.

🙈

Lady Gaga e Ariana Grande lançaram recentemente um tema
juntas, Rain On Me, que faz parte do álbum Chromatica. Agora, as duas artistas encontraram uma forma original de divulgar o tema. Seguindo a temática da música, relacionada com
a chuva, as duas fizeram uma parceria com o The Weather
Channel e o resultado não poderia ter sido mais divertido.

Durante o discurso, Lady Gaga começa por dizer que no dia
anterior estava sol, mas que agora “as coisas mudaram”.
“Hoje está a chover muito e estamos muito molhados. Enquanto alguns estão a reclamar, nós gastaríamos de celebrar a chuva”, continua a cantora.

Esta foi, sem dúvida, uma das formas mais originais de se
As duas cantoras surgem no ecrã, que está dividido ao meio, lançar uma música! Se estão curiosos, vão ter que ir ver o vícomo apresentadoras da meteorologia, segurando os cha- deo ao YouTube!
péus para se abrigarem da chuva, que na realidade é apenas
simulada. Enquanto Lady Gaga está em Los Angeles, Ariana
Grande encontra-se em Beverly Hills.

NOVO LOOK!
Cristiano Ronaldo usou as
redes sociais para mostrar
como tem atualmente o
cabelo. O jogador, que
no final de 2019 deixou
crescer os fios e os passou a usar num apanhado
no alto da cabeça, quer
saber a opinião dos fãs.
“Aprovam?”, questiona ao mesmo tempo que
mostra os cabelos soltos,
mais compridos e com
ondulação.
Muitos seguidores do
atleta aplaudiram esta
novo visual, mas outros
referiram preferir que
usasse os fios mais curtos
ou mantivesse o apanhado. Opiniões diferentes
para esta questão. Resta
saber o que Cristiano Ronaldo pretende fazer com
o look daqui para a frente.
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“Boa tarde”, diz a legenda da nova fotografia. Na imagem, a mulher de Iker Casillas
aparece sentada, com um ar bastante sereno, e a usar um vestido castanho combinado
com um casaco cinzento de lã. A transformação valeu-lhe vários elogios, incluindo
de rostos conhecidos em Espanha, o seu país
natal, como, por exemplo, Andrea Duro,
Blanca Suárez e Máximo Huerta.

RAIN ON ME

Um ano depois de ter sido diagnosticada
com um cancro nos ovários, Sara Carbonero passou por uma mudança drástica
de visual. A jornalista tem agora o cabelo
curto e uma franja, conforme mostra uma
publicação recente nas redes sociais.

Ilustração: Sr Fato
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Palavras cruzadas

Sudoku
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O objetivo do jogo é a colocação de números de 1 a 9 em cada um dos quadrados
vazios numa grade de 9×9, constituída
por 3×3 subgrades chamadas regiões. O
quebra-cabeça contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna, linha e região só
pode ter um número de cada um dos 1
a 9. Resolver o problema requer apenas
raciocínio lógico e algum tempo.

4
Jogo das 10 diferenças

5

11

14
9
1. Principal cidade de um país, estado,
província etc.
2. Que dura um ano; que corresponde a
um ano
3. Que sofreu um abalo. Que ameaça ruir;
que não está seguro
4. Aquele que tem ou que revela inveja
5. Desprovido de beleza, de aparência desagradável
6. Indicação da dose adequada de um medicamento
7. Ofensa lançada contra uma pessoa; insulto, ultraje
8. Aquele que não crê em Deus ou nos
deuses

9. Muito desejoso de algo; que revela inquietação
10. Parte exterior da cavidade bucal; o contorno dos lábios
11. Móvel composto de um tampo horizontal, geralmente se destina a refeições,
jogos, apoio etc
12. De pequena estatura; de pouca extensão
vertical
13. Compartimento (em trem, navio) com
cama(s), para uma ou mais pessoas
14. Que tem grande força física; robusto,
vigoroso
15. Recipiente de gargalo e boca estreitos,
destinado a conter líquido
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JARDIM
HORTA
PÁ
FORQUILHA
TESOURAS
REGADOR
MANGUEIRA
CENOURA
COUVE
TOMATE
CEBOLA
ESPINAFRE
BOTÂNICA
ERVA
HERBICIDAS
FRUTAS
VEGETAIS
JOELHEIRAS
LUVAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 polvo congelado com 2 kg
2 cebolas
3 tomates
1/4 de pimento vermelho
1/4 de pimento verde
1/4 de pimento amarelo
85ml de azeite
25ml de vinagre tinto
Sal q.b
Pimenta q.b
1 ramo de salsa

Modo de preparação:
Colocar numa panela 1 litro de água. Adicionar uma cebola e o polvo congelado. Tapar a panela, levar ao lume e deixar cozer
durante 50 minutos. Deixar arrefecer um
pouco o polvo antes de o retirar da panela.
Picar a cebola para um recipiente. Adicionar o polvo frio, cortar em pedaços e os pimentos cortar em cubos.
Adicionar o tomate cortado em cubos, limpo de pele e sementes.
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Salada de
polvo
Ingredientes:

Caça palavras

F
K
K
T
G
M
A
N
G
U
E
I
R
A
R

Culinária por Rosa Bandeira

Temperar com sal, pimenta, azeite e vinagre. Mexer.
Na altura de servir, adicionar a salsa picada.

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686

Rogers Cable - Canal 672
1-888-764-3771

CAMOESTV.com
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Este será o momento em que não
deverá duvidar dos seus talentos
de forma a conduzir os seus negócios até
ao sucesso.
Estará mais apegado/a aos seus entes queridos mas, por outro lado, poderá ser atingido/a por uma declaração de amor. Mantenha-se recetivo/a.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Terá uma boa atmosfera à sua volta e
emanará um natural poder de sedução.
Aproveite!

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Soluções

8
15
13
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N
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N
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Será confrontado/a com uma forte
Verá a sua autoridade reduzida mas
concorrência e competição. Terá
poderá contar com o forte apoio de
Saturno que o/a incentivará a não desistir, alguém que lhe é próximo. Será uma semamas não será tarefa fácil… Aguente firme!
na de muito trabalho para alcançar alguns
dos seus objetivos. A influência de MercúTerá alguns problemas de comunicação rio fará com que reencontre alguns dos seus
que o/a farão afastar-se do caminho certo amigos. Tente passar o máximo de tempo
a seguir.
possível com eles, através dos meios que
tem ao seu dispor.
BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Sentir-se-á inspirado/a e com alguma necessidade de fazer coisas
novas. Aproveite este período para melhorar a sua forma física. Andará mais preocupado/a com o amor do que com o bem-estar de todos. Sentirá um forte “calor
emocional” entre si e os que lhe são próximos. Se está solteiro/a, tente conhecer-se
melhor a si próprio/a antes de iniciar um
relacionamento.

Terá bastante segurança e confiança em si mesmo/a. Aproveite este
sucesso para criar ligações profissionais
que lhe poderão ser úteis no futuro.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Começará a sentir o desgaste do
primeiro semestre de 2020 mas,
com a ajuda de Mercúrio, irá economizar
algum do seu precioso tempo.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Precisará de saber gerir melhor as
A influência de Marte e Mercúrio
suas incertezas e fazer escolhas de
fará com que os seus projetos não
corram muito bem. Andará nervoso/a e forma acertada. Saturno incitá-lo/a-á a
para contrariar esse sentimento deverá perder algum tempo para refletir nos seus
fazer umas caminhadas junto da natureza projetos.
(protegido/a claro!)... Respire ar puro!
Sentir-se-á tão romântico/a que será o
Será um período propício ao amor, pois momento de abrir caminho para grandes
declarações de amor.
este ser-lhe-á entregue de bandeja.

TOURO 21/04 A 20/05
A influência de Mercúrio e Úrano
fará com que o seu talento para os
negócios esteja em alta. Assim que estiver
frente a frente com alguém, saberá quais
serão as suas intenções. Irá sentir-se generoso/a e esse sentimento fará com que gaste
algum dinheiro com a pessoa que ama… Mas,
nunca se esqueça; o que mais importa é a
atenção que damos às pessoas.
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CARANGUEJO 21/06 A 20/07

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Sentirá o seu entusiasmo reduziSuperará alguns momentos abordo devido à influência de Saturno
recidos porque a sua inspiração estará bem fortalecida… Aproveite este mo- mas será necessário não ceder à preguiça.
mento para iniciar um novo projeto numa Mantenha-se confiante!
área que aprecie.
Vénus trar-lhe-á alguma luz no que diz
Estará conectado com alguém de quem respeito à sua vida sentimental. Será o
gosta muito. Tente ter paciência e evitar momento ideal para desvendar algum
qualquer tipo de conflitos mesmo que, por mistério ou segredo que o/a anda a incomodar.
vezes, tenha de “morder a língua”.

Aproveite esta maré de sorte para declarar
os seus sentimentos a quem ama!
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PEIXES 20/02 A 20/03
Estará um pouco cansado/a de todas as responsabilidades que tem
na sua vida. Tentará sonhar alto mas a realidade irá chamá-lo/a à Terra.
Sentimentalmente, também irá sair prejudicado. Sentirá falta de uma conversa
mais profunda mas lembre-se, a sua família não passa sem si.

Também estamos disponíveis na
, para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
Esta semana:

Percebemos com André Gago
os caminhos de apoio aos artistas da Teia 19

Exercitamos o corpo e limpamos
a alma com uma aula de CrossFit
Ouvimos Cristina da Costa à conversa com
com Fernando Correia Marques
Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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MILÉNIO | INFORMAÇÃO

www.mileniostadium.com

29 de maio a 4 de junho de 2020

Classificados

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão

BRASIL BAKERY & PASTRY
1566 Dundas St W, Toronto | 416 531 2888
5700 Mavis Rd, Mississauga | 905 507 0959
2905 Eglinton Ave W, Mississauga | 905 820 2889

CALDENSE BAKERY
337 Symington Ave, Toronto | 416 535 9993
2406 Eglinton Ave W, York | 416 657 1999
1209 Dundas St W, Toronto | 416 534 3847
3947 Dundas St W, Toronto | 416 761 9499
2625A Weston Road, North York | 416 245 3847
1451-1453 Royal York Rd, Etobicoke | 416
241 9993
3651 Major MacKenzie Dr W, Woodbridge |
905 303 3847
5425 Creditview Rd Unit 14, Mississauga |
905 814 0049
Com entregas ao domicílio

2293 St. Clair Ave W, Toronto | 416 762 4279
1000 College St, Toronto | 416 539 8239
1560 Dundas St W, Toronto | 647 346 1560
Entrega ao domicílio

CALOURA BAR & GRILL
468 Rogers Rd, Toronto | 647 748 3044

DAROSA
2853 Dufferin St, North York | 416 256 4544

LEÃO D’OURO

TAVORA FOODS
1625 St. Clair Ave W, Toronto | 416 656 1592
1030 Dundas St. E, Mississauga | 905 949 1592
Entrega ao domicílio

UNBOXED MARKET
1263 Dundas St W, Toronto | 416 533 9017

SERVIÇOS

920 A Dundas St E, Mississauga | 905 566 5326

ACCORD TRAVEL

MARTINS CHURRASQUEIRA

777 Bay St, Toronto | 416 599 3340

2700 St. Clair Ave W, York | 647 358 9696
605 Rogers Rd #1, York | 416 657 4343

APPLEWOOD GM CADILLAC

O PÁTIO CHURRASQUEIRA
2255 Keele St, North York | 416 792 7313
9781 Jane St, Maple | 905 553 2600

O FAROL CHURRASQUEIRA

3000 Woodchester Dr, Mississauga | 905 828 2221

ATLANTIC FINISHING CARPENTRY
21 Windsor St, Etobicoke | 416 785 5451

AUTOSONIC
1244 Dundas St W, Toronto | 416 534 1141

CALEDONIA BAKERY & PASTRY

3635 Cawthra Rd, Mississauga | 905 272 4459

1492 St. Clair Ave W, Toronto | 416 658 500

PHOENIX BAR & GRILL

DINASTY BAKERY

1280 Main St W, Hamilton | 905 525 9140

440 Rogers Rd, York | 416 658 5199

PIRI PIRI GRILL

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY

1444 Dupont St, Toronto | (416) 536-5100

2781 Hwy 7 #2, Concord | 905 660 3313

2189 Dufferin St, York | 416 652 8666

REI DO CHURRASQCO

REMAX ULTIMATE REALTY

GOLDEN WHEAT BAKERY

2480 Cawthra Rd #7, Mississauga | 905 949 5141

579 Rogers Road, York | 416 654 2867
652 College St, Toronto | 416 534 1107

RUI’S BBQ

JACK’S BAKERY

SARDINHA CHURRASQUEIRA

352 Oakwood Ave, York | 416 651 1780

LAZAR DELI & BAKERY
325 Central Pkwy W Unit 12, Mississauga |
905 896 1040

NOVA ERA BAKERY
490 Rogers Rd, York | 416 651 5000
1480 St Clair Ave W, Toronto | 416 901 4300
200 Geary Ave, Toronto | 416 538 8200
980 Bloor St W, Toronto | 416 531 1222
1172 Dundas St W, Toronto | 416 538 7700

OLA BAKERY

450 Rogers Rd, York | 647 427 2631
707 College St, Toronto | 416 531 1120

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN
527 Rogers Rd, York | 416 658 4126

SWISS CHALET / HARVEY’S
590 Keele St, Toronto | 416 760 7893
3737 Rutherford Rd, Woodbridge, Vaughan |
905 264 4017

VILA VERDE CHURRASQUEIRA
206 Weston Rd, Toronto | 416 763 2515
869 Dundas St W, Toronto | 416 603 2515

Travel Agency
Travel agent needed who speaks English and
Portuguese and has TICO Certificate.
Resume: fatima@holidayseasonstravel.com
For further information: (416) 588-8001

1192 St Clair Ave W | 416 656 3500
836 Dundas St W, Toronto | 416 530 1080

FERREIRA & KOACH IMMIGRATION
SERVICES
1560 Bloor St W, Toronto | 416 653 8938
34 Raccine Rd, Toronto | +1 888 706 8922

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS
339 Roncesvalles Ave, Toronto | 416 531 4647

LUSO INSURANCE BROKERS
1152 College St, Toronto | 416 534 8455

MORTGAGE SCOUT
1796 Bloor St. W, Toronto | 647 362 5472

OLYMPIC TROPHIES
643 Chrislea Rd, Woodbridge | 905 856 5599
960 Edgeley Blvd #2a, Concord | 905 760 0123

1455 Dundas St W, Toronto | 416 535 5348

SENSO BUILDING SUPPLIES

NOSSO TALHO

150 Rockcliffe Ct, York | 416 658 8300

1042 Bloor St W, Toronto | 416 531 7462
1326 Dundas St W, Toronto | 416 533 0101

TEIXEIRA ACCOUNTING FIRM

OSLER FISH WAREHOUSE

TORONTO VANITY

114 Ossington Ave, Toronto | 416 537 2914

16 Osler St, Toronto | 416 769 2010

PAVÃO MEATS & DELI

Full-time. Domínio de Português e Inglês.
Salário semanal. Com experiência no setor
imobiliário, gestão de propriedades e
contabilidade. Preferível com Licença no
setor imobiliário, acrescendo o valor da
comissão ao salário semanal.
Contacte e envie o seu currículo para
Manuel Alves
malves@canadagroup.ca ou 416 732 3985

1015 Bloor St W, Toronto | 416 535 8846
451 Alliance Ave, York | +1 877 389 7979

TURISMO TRAVEL/ VIVEIROS GOUP

TAKE OUT

POPULAR SUPERMARKET

ANDRADE BBQ CHICKEN

VIANA ROOFING & SHEET. METAL

216 Chambers Ave, York | 416 652 7256

74 Advance Rd, Etobicoke | 416 763 2664

RUI GOMES

WORLD FINE CARS

546 Rogers Rd, York, ON | 416 535 2886

520 Kipling Ave, Etobicoke | 416 203 7010

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL

Administrador/Secretária
Canada Group Realty Corporation

PRIMERICA FINANCIAL SERVICES

1435 Dundas St W, Toronto | 416 533 7667

2532 St. Clair Ave W, York | 416 769 8547

Precisamos de agente de viagens que fale
inglês e português e que tenha o certificado
do TICO.
Currículo: fatima@holidayseasonstravel.com
Para mais informações: (416) 588-8001

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES

A LOTA SEAFOODS

VENEZIA BAKERY

Contact: Carlos 416 220 9514

CAN KOPY

PARIS BAKERY

2277 Keele St, North York | 416 245 8100
605 Rogers Rd, York | 416 653 2424
10385 Weston Rd, Woodbridge | 905 303 0309

Job description: to sand and prepare material
for the spray booth. Previous experience is
an asset and training will be provided. We
offer health insurance benefits. Salary $18/
hour – may increase with experience

2000 Dundas St W, Toronto | 416 533 2500

SUPERMERCADOS

SEARA BAKERY

Looking for full-time workers –
wood sander and staining

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE

447 Speers Rd, Oakville | 905 845 5221
230 James St N, Hamilton | 905 296 6064
654 Lansdowne Ave, Toronto | 416 532 9203

Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com

1325 St Clair Ave W, Toronto | 416 535 1924
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PADARIAS

Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

R

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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P R O M O T I N G P O R T U G U E S E C U LT U R E I N O N T A R I O

FINANCIAMENTO

COM JUROS A

NUMA SELEÇÃO POPULAR
DE VEÍCULOS DE 2019 & 2020

0

% + 180 DIAS
SEM PAGAMENTOS

**

OU
+
NÃO PAGUE A TOTALIDADE DO PRIMEIRO MÊS DE LEASE

DE MOMENTO, O LOCAL DE EXPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS NÃO ESTÁ ABERTO AO PÚBLICO. SE PRECISAR DE UM VEÍCULO NOVO
OU USADO CONTACTE 905-828-2221 E FALE COM KEVIN GRAÇA OU FAÇA A SUA COMPRA ONLINE EM APPLEWOODAUTO.COM

*Oferta por tempo limitado disponível, com crédito aprovado. Os termos variam de acordo com o modelo. Exemplo: $50,000 com financiamento a 0% APR, com um pagamento inicial de $0, $695/ mês durante 72 meses. O custo de empréstimo é $0. Impostos, licenças,
seguro, registo e taxas aplicáveis (que podem variar de acordo com o revendedor e região) têm um custo extra. Podem ser necessárias trocas. **Sem pagamento por 90 dias aplica-se a veículos novos de 2019 e 2020. Os contratos serão estendidos de acordo. Os juros são
ativados após 60 dias, com base na frequência do pagamento mensal. Poderá ser requerido um pagamento inicial ou depósito de segurança. +O não pagamento de um mês aplica-se a novos veículos selecionados de 2019 e 2020, com crédito aprovado. O pagamento do
primeiro mês (com todas as taxas incluídas) será dispensado (incluindo as taxas). Após esse primeiro mês, será pedido a quem detém o lease que faça os seguintes pagamentos de acordo com os termos do contrato. As ofertas estão sujeitas a mudanças ou cancelamento
sem aviso prévio. Pode ser exigido um pagamento inicial, troca e/ou depósito de segurança; o transporte, PDI ou o custo do ar condicionado (quando aplicável) é requerido. Aplicável apenas no momento de oferta da taxa de lease.

Leaside: 1739 Bayview Avenue
Tel: 416.487.5131
Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W
Tel: 416.530.1080
Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas
416-731-4280
FOR SALE
Keele/Rogers

RUI RAMOS

Rep. Vendas
416-616-5484
Casa Nova

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca
416-528-4724

DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a detach garage
in the back. Fully renovated with 3 bedrooms and a side
entrance. Perfect for entertaining. Close to future Eglinton
LRT. Call Daniela for more information 416-731-4280

FOR RENT
$2,500
4 quartos, 5 casas de banho. Tudo moderno, linda cozinha,
escritório na frente, cave acabada com grande saída para
o quintal. Quarto para vinhos com temperatura controlada e prateleiras em mahogany, ginasio, área de festas.
Alarme, câmaras, automatisação em toda a casa, electrodomesticos, boa área, em oakville
College and Margueretta

Para toda a informação sobre os condos “Galleria On
The Park“ - preços, planos, andares, facilidades de uso,
pagamentos e muito mais informações - contacte-me
CONDO FOR SALE

Be the first to live in a fully renovated 3 bedroom house.
Open concept living and dining with a huge eat in kitchen, 3
big bedrooms, Laundry and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280
FOR SALE
Jane & Lawrence

Separada de um lado. 3 quartos, garagem, cave acabada,
com entrada separada. Em boas condições
Casa Nova

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms and a built-in garage, basement apartment for extra income. Very well maintained home. Call Daniela to Book an appointment
416-731-4280

4 quartos – 5 casas de banho

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço com
vista para sul

